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. مقذمـــــــــت

سغُ رمذَ اٌّغزّؼبد اٌّؼبفشح ئال أْ أغٍت دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ال صاٌذ رؼبٟٔ اٌفمش 

ٚغ١ش ,ٚعبِذح صمبف١ب , ِٚزذ٘ٛسح الزقبد٠ب , رؼ١ؼ أٚضبػب ِضس٠خ اعزّبػ١ب ,  ٚاٌزخٍف

. فٟٙ ِطبٌجخ ثضشٚسح اٌزى١ف ٚاٌزغبٚة ِغ اٌزؾذ٠بد ٚاٌّزغ١شاد ا١ٔ٢خ ,ِغزمشح ع١بع١ب 

ٚاٌغضائش وجٍذ ٔبِٟ ثؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌزٞ ٚفٍذ ئ١ٌٗ 

رمبط لٛح اٌذٌٚخ ثّٕٛ الزقبد٘ب ٚاعزمشاس ٔظبِٙب ٚلٛح عٙبص٘ب اإلداسٞ ,اٌّغزّؼبد 

ِٚٓ ,أٚ ع١بع١خ ,أٚ اعزّبػ١خ ,فجذْٚ ئداسح ل٠ٛخ ال ٠ّىٓ اٌٛفٛي ئٌٝ ر١ّٕخ الزقبد٠خ ,

. أُ٘ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌغضائش ٟ٘ ِؾبوً اٌز١ّٕخ 

فّغإ١ٌٚخ رخطٟ أصِخ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ اٌّٛسٚصخ ػٓ االعزؼّبس رمغ ػٍٝ ػبرك اٌذٌٚخ 

ِّب ٠فشك ػ١ٍٙب رؾٛالد ٚئفالؽبد عزس٠خ ,ٌٍٛفٛي ئٌٝ ِقبف اٌذٚي اٌّزمذِخ 

ٚئسعبء ِإعغبد ع١بع١خ لبدسح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌّزغ١شاد اٌّغزّؼ١خ ٚرؾم١ك ,ٚػ١ّمخ 

االعزمشاس ٌٍٕظبَ اٌغ١بعٟ ٚئضفبء اٌؾشػ١خ ػ١ٍٗ ثاؽشان وً اٌفٛاػً اٌشع١ّخ ٚغ١ش 

ٚفه ل١ٛد ع١طشح إٌخت ػٍٝ أعٙضح اٌذٌٚخ فٟ ِؾبٌٚخ ,اٌشع١ّخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ 

ثم١بدح عٙبص ئداسٞ فؼبي ِٓ خالي رشؽ١ذ اإلداسح ٚسعُ ,ضجظ اٌزٛاصٔبد اٌغ١بع١خ 

ثجٕبء عٙبص ث١شٚلشاطٟ لٛٞ رٚ وفبءح ٚفؼب١ٌخ ِٓ اعً اٌزط٠ٛش ٔؾٛ ,اٌغ١بعبد اٌؼبِخ 

ِّب ٠جشص ,األفضً ٌألٚضبع اٌشإ٘خ اٌزٟ ١ّ٠ض٘ب اعزفؾبي اٌغٍج١خ اٌج١شٚلشاط١خ ٚاٌفغبد 

. دٚس اٌج١شٚلشاط١خ ٚاإلفالػ فٟ ئؽذاس صٛسح ر٠ّٕٛخ 

فبٌؼاللخ ,ٚأفجؾذ لٛح ال ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٕٙب ,رؼجش اٌج١شٚلشاط١خ ػٓ وفبءح أداء إٌظبَ 

فبٌج١شٚلشاط١خ أُ٘ عٙبص ِٓ أعٙضح إٌظبَ ,ث١ٓ اٌج١شٚلشاط١خ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ ِزجبدٌخ 

. اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٠ٕفز ِخططبد اٌز١ّٕخ اٌزٟ ٠مش٘ب إٌظبَ 

ِٚؼبٌغخ ِؾبوً اٌزٕظ١ُ ألداء دٚسٖ ػٍٝ أوًّ ,ثبٌّمبثً ٌٍٕظبَ اٌغ١بعٟ عٍطخ اٌشلبثخ 

. ٚعٗ ِٓ اعً ر١ّٕخ ؽبٍِخ ِٚزٛاصٔخ 
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ِٚؾٛس ا٘زّبَ اٌؼذ٠ذ ِٓ ثبؽضٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ,أفجؾذ اٌج١شٚلشاط١خ ِٛضٛع اٌغبػخ 

ٚ اإلداسح اٌؼبِخ ثبػزجبس٘ب ِٓ ِؼبٌُ اٌّغزّغ اٌؾذ٠ش رٍؼت دٚسا ثبسصا , ٚػٍُ االعزّبع,

ئِب وؼبِال دافؼب ٌٍزؾذ٠ش أٚ ,فٟ اٌزؼج١ش ػٓ ِذٜ ٔغبػ اٌذٌٚخ أٚ فؾٍٙب فٟ ؽً ِؾبوٍٙب 

. اؽذ أِشاك اٌزٕظ١ُ اٌّؼشلً ٌؼ١ٍّخ اٌزطٛس 

. مبزراث اختُار المىضىع  

. ئْ اخز١بس ٘زا اٌّٛضٛع أٍِزٗ دٚافغ رار١خ ِٚٛضٛػ١خ 

. الذوافغ الذاتُت 

اٌشغجخ ٌذ٠ٕب فٟ رٕبٚي اٌّٛضٛع وْٛ اٌج١شٚلشاط١خ رؾظٝ ؽب١ٌب  ثب٘زّبَ ثبٌغ وظب٘شح - 

ِٚؼبٔبرٗ ِغ وضشح , ٠ؼ١ؾٙب اٌّٛاطٓ ٔز١غخ ػاللزٗ ا١ِٛ١ٌخ ٚرؼبٍِٗ اٌذائُ ِغ اإلداسح 

. ٚرشدٞ اٌخذِبد اإلداس٠خ ,ٚأزؾبس ظب٘شح اٌّؾغٛث١خ , اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌزؼم١ذاد 

ِؾبٌٚخ رمقٟ ِٚؼشفخ أعجبة أزؾبس األِشاك اٌج١شٚلشاط١خ فٟ اإلداسح اٌغضائش٠خ - 

.  ِٚؾبسثخ اٌفغبد,سغُ إٌّبداح ثضشٚسح اإلفالػ اإلداسٞ 

 .دساعخ ٚرؾ١ًٍ ػاللخ اٌج١شٚلشاط١خ ثبٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ٚرؾذ٠ذ دٚس٘ب- 

. الذوافغ المىضىػُت 

. سداءح خذِبد اإلداسح اٌغضائش٠خ ٚالغ ِؼبػ- 

. عّٛد اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ سغُ اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ - 

. ػغض اٌذٌٚخ اٌغضائش٠خ ػٓ رؾم١ك ر١ّٕخ ؽبٍِخ سغُ ػ١ٍّبد اإلفالػ اٌّضػِٛخ -

. اٌجؾش ػٓ ؽٍٛي ٌّؼبٌغخ ئؽىب١ٌخ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ٚرأص١ش اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ ػ١ٍٙب- 

 .اٌشغجخ فٟ ِؼشفخ األعجبة اٌؾم١م١خ ٚساء رؼضش اٌؼ١ٍّخ اٌز٠ّٕٛخ- 
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أهمُت وأهذاف المىضىع  

رىّٓ أ١ّ٘خ اٌذساعخ فٟ دساعخ ٚالغ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ فٟ اٌغضائش 

ِٓ خالي اٌىؾف ػٓ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ٚرؾذ٠ذ اٌّزغ١شاد اٌّزؾىّخ ف١ّٙب ٚثبٌزبٌٟ رؾذ٠ذ 

. ٚ فُٙ طج١ؼخ إٌظبَ اٌغ١بعٟ اٌغضائشٞ,خقبئـ إٌخجخ

: ٚرٙذف اٌذساعخ ئٌٝ 

اٌىؾف ػٓ ِٛاطٓ اٌخًٍ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ اٌغضائشٞ ٚرم٠ّٛٙب - 

. ٚأصش٘ب ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ 

. ِؼشفخ أعجبة رشاعغ اٌخذِبد اٌؼبِخ ٚئ٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب- 

. ٚرؾذ٠ذ ِؼٛلبد اٌؼ١ٍّخ اٌز٠ّٕٛخ ف١ٙب , ِؼشفخ طج١ؼخ اإلداسح اٌغضائش٠خ - 

. اٌىؾف ػٓ أعجبة ِٚظب٘ش اٌفغبد اإلداسٞ ٚعجً ئفالؽٗ - 

. اإلشكالُت

. ٠ؼزجش اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ وأداح أعبع١خ ٚفؼبٌخ فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ 

      مذي َؤثز الجهاس البُزوقزاطٍ ػلً مسار التىمُت السُاسُت فٍ الجشائز؟ أٞ فالٍ

: رٕذسط رؾزٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌزغبؤالد اٌفشػ١خ 

 .ِب اٌّمقٛد ثبٌج١شٚلشاط١خ ؟ ِٚب طج١ؼخ ػاللزٙب ثبٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ؟ -

 .و١ف ٠غبُ٘ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ فٟ رفؼ١ً اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ؟  -

 .ِبٟ٘ ا١ٌ٢بد اٌىف١ٍخ ثبٌؾذ ِٓ ع١طشح اٌج١شٚلشاط١خ ؟  -

 .ِبٟ٘ عجً اإلفالػ اإلداسٞ ِٚؾبسثخ اٌفغبد ؟  -
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. اإلطار ألشماوٍ 

ٌىٓ سوض اٌجؾش ػٍٝ دساعخ رطٛس اٌغٙبص ,ٌُ ٠ؾذد اإلطبس أٌضِبٟٔ ثفزشح ِؼ١ٕخ 

 .ٚخقٛف١خ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ِٚغبس٘ب ثؼذ اعزمالي اٌغضائش ,اٌج١شٚلشاطٟ 

. اإلطار المكاوٍ 

رخـ اٌذساعخ اٌّغزّؼبد اٌّزخٍفخ أٚ اٌغبئشح فٟ طش٠ك إٌّٛ ػِّٛب ٚاٌغضائش ثقفخ 

. خبفخ 

. فزضُاث الذراست 

: رُ ثٕبء اٌذساعخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌفشض١بد 

 .ٕ٘بن ػاللخ رأص١ش ث١ٓ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ ٚػ١ٍّخ  اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ  -

 .رإصش اٌج١ئخ اٌغ١بع١خ فٟ طج١ؼخ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ  -

 .وٍّب رضخُ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ اخزً اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّإعغبد اٌغ١بع١خ -

 .٠إدٞ اٌزٕظ١ُ اٌج١شٚلشاطٟ اٌفؼبي ئٌٝ ػشلٍخ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ  -

وٍّب لبِذ اٌذٌٚخ ثافالػ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ أدٜ رٌه ئٌٝ اٌؾذ ِٓ ظب٘شح  -

 .اٌفغبد 

أدبُاث الذراست  

اػزّذٔب فٟ دساعخ اٌّٛضٛع ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛضٛع 

:  اٌج١شٚلشاط١خ وّزغ١ش أعبعٟ فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ فٟ اٌغضائش ِٕٚٙب

 "البُزوقزاطُت والتىمُت السُاسُت فٍ الجشائز "وزبة ثِٛذ٠ٓ طبؽّخ ثؼٕٛاْ  -

ٚاٌزٞ سوض فٟ دساعزٗ ػٍٝ ئعزشار١غ١خ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ٚاإلداس٠خ ِٓ خالي 

رؾ١ًٍ أعجبة رؼبظُ اٌج١شٚلشاط١خ فٟ اٌغضائش فزشح ثؼذ االعزمالي ِغ رؾذ٠ذ أُ٘ 
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اٌؼشال١ً اٌج١شٚلشاط١خ اٌّإصشح فٟ ِغبس اٌز١ّٕخ ٚاُ٘ آ١ٌبد ِؾبسثخ اٌفغبد 

 .اٌج١شٚلشاطٟ ِٚزطٍجبرٗ 

 "التىمُت السُاسُت فٍ بلذان الؼالم الثالث "وزبة غبصٞ ف١قً ؽغ١ٓ ثؼٕٛاْ  -

ٚٚالغ اٌز١ّٕخ فٟ ,اٌزٞ رٕبٚي اٌّضّْٛ االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ٚاُ٘ ٔظش٠برٙب 

 .ٚرؾ١ًٍ ظب٘شح اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ِٓ خالي آ١ٌبد ٚأدٚاد رؾم١مٙب ,اٌذٚي إٌب١ِخ 

تأثُز "ِزوشح ِبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٌٍطبٌت ؽشؽبٚ ِفزبػ ثؼٕٛاْ  -

حالت اإلدارة المحلُت :البُزوقزاطُت ػلً تحسُه الخذمت الؼمىمُت فٍ الجشائز 

ف١ٙب ٚالغ رؾغ١ٓ اٌخذِخ اٌؼ١ِّٛخ ِٓ خالي اإلفالػ  رٕبٚي,"لىرقلت 

 .ٚرأص١ش اٌج١شٚلشاط١خ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌخذِخ اٌؼ١ِّٛخ , اٌج١شٚلشاطٟ 

ئثشا١ُ٘ ػبِش ٚطبٌت صوش٠بء ثؼٕٛاْ ,ِزوشح ١ٌغبٔظ فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  ٌٍطبٌج١ٓ  -

سوض ف١ٙب ػٍٝ اٌزط٠ٛش "التطىَز اإلدارٌ كمذخل للتىمُت السُاسُت فٍ الجشائز "

اإلداسٞ وّذخً ٌٍز١ّٕخ اٌغ١بع١خ فٟ اٌغضائش ٚاُ٘ االعزشار١غ١بد اٌجذ٠ٍخ ٌٍز١ّٕخ 

 .ٚاُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؼ١مخ ٌؼ١ٍّخ اإلفالػ اإلداسٞ , اٌغ١بع١خ 

مفاهُم الذراست  

: رٕبٌٚذ اٌذساعخ ِغّٛػخ ِفب١ُ٘ الثذ ِٓ رؾذ٠ذ٘ب 

٠ؾ١ش اٌّفَٙٛ ئٌٝ رٍه اإلعشاءاد ٚاٌزؼم١ذاد اٌّٛعٛدح ػٍٝ ِغزٜٛ  :البُزوقزاطُت-

. اإلداسح ٚرّغه اٌّٛظف١ٓ ؽشف١ب ثبٌمٛا١ٔٓ 

ٚ٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ األفشاد ٠زفبػٍْٛ ِٓ أعً رؾم١ك ِٕفؼخ ِؼ١ٕخ  :التىظُم البُزوقزاطٍ- 

رأخز ؽىال ,٠ٚؼٍّْٛ ضّٓ ِغز٠ٛبد ِزذسعخ ٌٍغٍطخ ,٠ٕظّْٛ عٙٛدُ٘ ثطش٠مخ ٚاػ١خ ,

ٚرىْٛ اٌمٛاػذ اٌّىزٛثخ ف١ٙب ثّضبثخ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ِغ األخز ثؼ١ٓ االػزجبس أْ ,٘ش١ِب 

ٌزٌه فبْ اٌؼًّ ٠زُ ,ِٚؼب١٠ش ػ١ٍّخ ِؾذدح ,ػ١ٍّخ اخز١بس ٘إالء األفشاد رىْٛ ٚفك أعظ 

وّب أْ ٕ٘بن فقال ث١ٓ اٌٍّى١خ اٌؾخق١خ ٚاٌٍّى١خ اٌؼبِخ ,ٚفك ٘زٖ األعظ 
1 
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 و
 

ٟٚ٘ رٍه اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ؾذس ثّمزضب٘ب رغ١١ش فٟ اٌم١ُ ٚاالرغب٘بد  : التىمُت السُاسُت

ٚرذػ١ُ صمبفخ ع١بع١خ عذ٠ذح ثؾ١ش ٠إدٞ رٌه اٌٝ ِض٠ذ ِٓ ,ٚاٌجٕبءاد ,اٌغ١بع١خ ٚإٌظُ 

.اٌزىبًِ ٌٍٕغك اٌغ١بعٟ 
1 

٠غزٙذف ِٕبفغ ؽخق١خ ثطش٠مخ غ١ش ,ٚ٘ٛ وً عٍٛن ث١شٚلشاطٟ ِٕؾشف :الفساد 

.ؽشػ١خ 
2 

المىاهج والمقارباث  

 :اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ صالس ِٕب٘ظ ٟٚ٘ 

. مىهج دراست حالت-1

٠مَٛ إٌّٙظ ػٍٝ دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ِؼّمخ ٌؾبٌخ ِؾذدح ثٙذف دساعخ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ 

فذساعخ ٚالغ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ فٟ اٌغضائش وذٌٚخ ٔب١ِخ ,ٚاٌغ١بع١خ دساعخ ؽبٍِخ 

. رؼزّذ ػٍٝ طج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ,ِٚذٜ رأص١شٖ ػٍٝ ِغبس اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ,

. المىهج الىصفٍ - 2

ٚ٘ٛ إٌّٙظ اٌزٞ ٠خزـ ثذساعخ اٌظٛا٘ش وّب ٟ٘ فٟ اٌٛالغ ثٛففٙب ٚففب دل١مب 

ؽ١ش اػزّذٔب ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛففٟ فٟ ٚفف ٚرؾ١ًٍ ظب٘شح اٌج١شٚلشاط١خ ,ِٚٛضٛػ١ب 

ٚٔظش٠برٙب ٚأُ٘ خقبئقٙب ٚٚظبئفٙب ٚوزا رؾ١ًٍ ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ِٚخزٍف 

.ٔظش٠برٙب ٚ األصِبد اٌزٟ رؼزشضٙب 
3 
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 ز
 

المىهج التارَخٍ  - 3

ٚعزٚس٘ب , ٚرزجغ ٔؾأح اٌظٛا٘ش,٠ٚشرجظ ثذساعخ األؽذاس فٟ اٌّبضٟ اٌمش٠ت أٚ اٌجؼ١ذ 

. اٌزبس٠خ١خ  ِٚخزٍف اٌّشاؽً ٚاٌزطٛساد اٌزٟ ِشد ثٙب 

ٚؽزٝ اٌذٌٚخ ,ئٌٝ إٌّٛرط اٌّضبٌٟ ٌف١جش ,ثذأ ِغ أفالطْٛ ,فبٌج١شٚلشاط١خ ِفَٙٛ والع١ىٟ 

 .ئضبفخ ئٌٝ رزجغ ِغبس اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ثؼذ االعزمالي ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا ,اٌؾذ٠ضخ 

: صؼىباث الذراست 

ِٚٓ ث١ٓ اٌقؼٛثبد اٌزٟ ,ال رخٍٛ أٞ دساعخ ِٓ فؼٛثبد رٛاعٗ اٌجبؽش ٚرؼ١ك ػٍّٗ 

ؽؼ اٌّشاعغ اٌزٟ رزٕبٚي ِٛضٛع اٌج١شٚلشاط١خ ثذلخ ِٚٓ اٌغبٔت اٌٛالغ فبغٍجٙب  ,ٚاعٙزٕب 

ئضبفخ ئٌٝ ٔمـ اٌّشاعغ ؽٛي اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ فٟ , رمزقش ػٍٝ اٌغبٔت إٌظشٞ فمظ 

. اٌغضائش 

: تقسُم الذراست 

: ٌّؼبٌغخ اٌّٛضٛع رُ رمغ١ّٗ ئٌٝ صالصخ فقٛي 

لغُ ئٌٝ ,ا٘زُ ثبٌزأف١ً إٌظشٞ ٌّزغ١شاد اٌذساعخ , ٠ّضً اٌفقً األٚي اإلطبس أٌّفب١ّٟ٘ 

ِٚخزٍف , ا٘زُ األٚي ثبإلطبس أٌّفب١ّٟ٘ ٌٍج١شٚلشاط١خ ِٓ خالي رؼش٠فٙب , ِجؾض١ٓ 

. ٚأُ٘ ٚظبئف ٚخقبئـ اٌزٕظ١ُ اٌج١شٚلشاطٟ ,ٔظش٠برٙب 

ثبإلضبفخ ئٌٝ ِشادفبد ,أُ٘ ٔظش٠برٙب , أِب اٌّجؾش اٌضبٟٔ رٕبٚي ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ 

. صُ أصِبد اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ,اٌّفَٙٛ 

أِب اٌفقً اٌضبٟٔ رٕبٚي اٌج١شٚلشاط١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ ٚئثشاص اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ثبػزجبس 

اٌج١شٚلشاط١خ ِإؽش ٚأداح فؼبٌخ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ صُ ِغّٛػخ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رؼشلً ِغبس 

صُ ِخزٍف األعجبة اٌغ١بع١خ اٌزٟ أدد ئٌٝ رضخُ اٌغٙبص اٌج١شٚلشاطٟ ٚأصش رٌه اٌز١ّٕخ ،

 .ػٍٝ اٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ



 مقذمـــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

 ح
 

ٚأخ١شا رٕبٚي اٌفقً اٌضبٌش خقٛف١خ اٌج١شٚلشاط١خ اإلداس٠خ فٟ اٌغضائش ثؼذ االعزمالي 

ئضبفخ ئٌٝ رؾ١ًٍ ٚالغ اٌز١ّٕخ , ٚاُ٘ عّبرٙب ٚعٍج١برٙب ٚطشق رغبٚص ٘زٖ اٌغٍج١بد 

صُ اٌزطشق ,اٌغ١بع١خ فٟ اٌغضائش ِٚغبس٘ب ٚاُ٘ ا١ٌ٢بد ٌزؾم١ك ثبٌز١ّٕخ ٚاثشص ِؼٛلبرٙب 

ئٌٝ عجً ئفالػ اإلداسح ٌزفبدٞ ع١طشح اٌج١شٚلشاط١خ ٚاُ٘ ل١ٛد اإلفالػ اإلداسٞ ٚطشق 

 .ِىبفؾخ اٌفغبد اإلداسٞ
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انتأصيم انُظري نًفهىو انبيروقراطيت ويفهىو انتًُيت انسياسيت : األولانفصم 

تًهيذ 

ٖٝٓ أٜٛٔخ هؼ٤ش , ُوؼخ٣خ حُٜٔظٔش ريٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ك٢ ٓـخٍ ػِْ ح٤ُٔخٓشحطؼيىص 

حُظ٢ أطزلض ٓلٍٞ حٛظٔخّ حُيٍحٓخص حُلي٣ؼش ، ,ٝ حُظ٤ٔ٘ش , ٝ ح٫هظظخى١, حُظوِق ح٤ُٔخ٢ٓ

ٝطلي٣غ  حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٝ ػـِٛخ ػٖ طط٣َٞ أؿِٜطٜخ أٝػخع ك٘ظ٤ـش ُظيٍٛٞ

ٝطٞك٤َ هيٓخص ،ك٘ـخف حُيٍٝ َٓطزؾ رويٍطٜخ ػ٠ِ طـخُٝ أُٓخطٜخ ٝ كَ ٓشخًِٜخ ،هيٓخطٜخ

 رخػظزخٍٙ حُٔلَى ح٧ٓخ٢ٓ ُؼ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ، ٖٓ ه٬ٍ ؿٜخُ ر٤َٝهَحؽ٢ كؼخٍ،ػخ٤ُش حُـٞىس

.  ٝ حُظـ٤٤َ ك٢ حُٔـظٔغ،ح٤ُٔخ٤ٓش

 ، ٝ حُ٘ظ١َ ٌَُ ٖٓ ٓلّٜٞ حُز٤َٝهَحؽ٤ش، حُل١ٌَح٩ؽخٍ ٝ ػ٤ِٚ ٗليى  ك٢ حُلظَ ح٧ٍٝ 

. ٝ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٓزلؼ٤ٖ

 ٣ظطَم حُٔزلغ ح٧ٍٝ ح٠ُ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝ ٗظ٣َخطٜخ ٝ ٝظ٤لظٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ 

.  ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ أْٛ هظخثض حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَحؽ٢ 

 حُٔؼَك٢ ٍ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ ه٬ٍ طلي٣ي ٓلّٜٞ ُٜخ ٝ ح٩ؽخ٤ٍُظ٘خٍٝ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ 

 ح٧ُٓخص  حُظ٢ ا٠ُ اػخكشأْٛ ٗظ٣َخص  حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ػ٬هظٜخ رخُٔلخ٤ْٛ حَُٔحىكش ُٜخ 

. طؼظَػٜخ 
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اإلطار انًفاهيًي نًفهىو انبيروقراطيت : انًبحث األول

 رٔوظِق حُٔلخ٤ْٛ حَُٔطزطش رٜخ رخَُؿْ إٔ ٓلّٜٞ ح٩كخؽشطلظخؽ ىٍحٓش أ١ ظخَٛس 

حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝحٓغ ح٫ٓظويحّ ح٠ُ إٔ حٗظشخٍٙ ًخٕ ٓززخ ك٢ ؿٔٞػٚ ، ٝ ُظلي٣ي حُٔوظٞى 

رخُز٤َٝهَحؽ٤ش ٣ـذ طؼ٣َق حُٔلّٜٞ ُـ٣ٞخ ٝ أًخى٤ٔ٣خ ٝ حُٔظيحٍٝ ك٢ ح٧ٝٓخؽ حُشؼز٤ش ػْ 

.  أْٛ ٗظ٣َخص حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝ هظخثظٜخ حػخكش ح٠ُ ٝظ٤لظٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش 

 : تعريف انبيروقراطيت:انًطهب األول

 (bureau) ٖٓ شو٤ٖ (bureavcray) ٣ظٌٕٞ ُلع حُز٤َٝهَحؽ٤ش :يٍ انُاحيت انهغىيت

 ٣وظي رٚ حُِٕٞ حُيحًٖ ح١ٌُ ٣ؼزَ ػٖ ٤ٛزش حُٔٞظق حُل٢ٌٓٞ (burus)٣َٝؿغ أطِٜخ ا٠ُ 

 ك٢ (labure)ًٔخ طؼزَ ًٌُي ػٖ حُظٔظَ ػ٠ِ حُِٔٞى ح٢ُٔء، ٝح١ٌُ ططٍٞ ك٤ٔخ رؼي ا٠ُ 

حُِـش حُل٤َٔٗش ٝحُٔؼزَس ػٖ ٗٞع ٖٓ ح٧هٔشش حُظ٢ طٔظويّ ًـطخء ُِٔ٘خػي ٝحٌُٔخطذ حُظ٢ 

. ٣18ـظٔغ كُٜٞخ ػخىس ٍؿخٍ حُلٌٞٓش ك٢ كَٗٔخ ه٬ٍ حُوَٕ 

 ُِي٫ُش ػ٠ِ حٌُٔظذ ح١ٌُ ٣ـِْ هِلٚ حُٔٞظق حُل٢ٌٓٞ (bureau)ٝٓظويّ ُلع 

. ا٫ إٔ حُِلع حطٔغ ٓيُُٞٚ ٤ُش٤َ ا٠ُ ؿَكش حٌُٔظذ رؤًِٜٔخ

 رخُِـش حُل٤َٔٗش كٜٞ ٓشظن ٖٓ (cratie) رخ٫ٗـ٣ِ٤ِش (cracy): أٓخ حُشن حُؼخ٢ٗ

 ٌٌٝٛح طظزق ًِٔش ر٤َٝهَحؽ٤ش to be stong أ١ إٔ طٌٕٞ ه٣ٞخ (kratia)حُِلع حُوي٣ْ 

طؼ٢٘ ٓٔخٍٓش حُِٔطش أٝ حُلٌْ أٝ حُوٞس ػٖ ؽ٣َن حٌُٔخطذ
1

 .

أٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظخ٣ٍو٤ش كٍٞ أطَ حٌُِٔش كٜ٘خى حهظ٬ف ٦ٍُحء ٝح٫طـخٛخص 

كخطـخٙ ٣َٟ إٔ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٤ُٔض ٓلٜٞٓخ كي٣ؼخ رَ ٝؿيص ك٤ٖ ٝؿيص حُظ٘ظ٤ٔخص ٝريأ 

. حُظلخػَ ر٤ٖ حُزشَ

كخُز٤َٝهَحؽ٤ش ًٔلّٜٞ ًٝظخَٛس حؿظٔخػ٤ش ٤ُٔض كي٣ؼش ٌُٖٝ ىٍحٓظٜخ رخُط٣َوش 

ًٝخٕ أٍٝ ٖٓ حٛظْ رللض ٓؼٕٔٞ ٌٛح حُٔظطِق ٝطز٤خٕ هظخثظٚ . حُؼ٤ِٔش ٛٞ حُـي٣ي

ٝػ٘خطَٙ كوي ظَٜص رٞػٞف ٓغ حُؼخُْ ح٫ؿظٔخػ٢ ح٫هظظخى١ ح٧ُٔخ٢ٗ ٓخًْ ك٤ز٤َ  

                                                           
دٌوان المطبوعات :  ، الجزائرتٌادراسات فً التنمٌة السٌاسٌة فً بلدان الجنوب قضاٌا واشكال بومدٌن طاشمة،  1

  . 98- 97. ص ص 2016الجامعٌة، 



انسياسيت انتًُيت ويفهىو انبيروقراطيت نًفهىو انُظري انتأصيم             :االول انفصم  

 

 

12 

  ح١ٌُ أْٓ ٗظ٣َش كٍٞ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٖٓ أؿَ ٓٔؤُش حُظل٫ٞص 1920-  1864

ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝط٘خػ٤ش حُظ٢ شٜيطٜخ أٍٝٝرخ ك٤غ أًي ٓخًْ ك٤٤زَ إٔ حُٔـظٔغ 

حُظ٘خػ٢ ك٢ كخؿش ٓخٓش ا٠ُ اىحٍس كي٣ؼش هخثٔش ػ٠ِ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش ك٢ اىحٍس ح٧ػٔخٍ 

ري٫ ٖٓ ح٩ىحٍس حُز٤َٝهَحؽ٤ش حُظو٤ِي٣ش ٝحُظ٢ ًخٗض ٓٞؿٞىس ك٢ حُؼٜي ح٩هطخػ٢ حُٔز٤٘ش 

. ػ٠ِ حُظو٤ِي ٝح٧ٓخ٤ُذ حُزيحث٤ش

:  أيا االتجاِ انثاَي

 ك٢ ًظخرخص ػخُْ ح٫هظظخى 1745ٝهي ه٤َ إٔ ٓظطِق ر٤َٝهَحؽ٤ش أٍٝى ٧ٍٝ َٓس ػخّ 

 vincent de)حُل٣ِ٤ٞهَحؽ ٣َُٝٝ حُظـخٍس حُل٤َٔٗش كخٗٔخٕ ى١ ؿٍٞٗخ١ 

gournay) أٍٝ ٖٓ ٗظَ ا٠ُ   (ىػٚ ٣ؼَٔ ىػٚ ٣َٔ)ح١ٌُ طٔذ ُٚ أ٣ؼخ ػزخٍس ٞٛٝ

حٌُٔخطذ حُؼخٓش رخػظزخٍٛخ ح٩ىحٍس حُؼخٓش ك٢ حُلٌٞٓش ٝطليع ػٜ٘خ رخْٓ حُز٤َٝهَحؽ٤ش 

(bureucrate)أ١ كجش حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٌٓخطذ ح٧ؿِٜس ح٩ىح٣ٍش 
1
. 

ٝطَؿغ رؼغ ح٫طـخٛخص إٔ ح٫ٛظٔخّ رٔظطِق حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٣َؿغ ا٠ُ ٓ٘ٞحص ػي٣يس 

– ك٤غ طٔؼَ ٓٞػٞػخ ٤ٌ٤ٓ٬ًخ ك٢ طَحع ػِْ ح٫ؿظٔخع ٖٝٓ ح٣ٌُٖ طليػٞح ػٜ٘خ 

 ٌٝٓٞٓخ ح١ٌُ ٣ؼظزَ أٍٝ ٖٓ ٗخهش كٌَس حُيُٝش حُز٤َٝهَحؽ٤ش FERGUSENك٤َؿٕٔٞ 

رخػظزخٍٛخ ٓٔش ٤ِٔٓس ُظطٍٞ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝؿ٤َْٛ ٖٓ ػِٔخء حُٔخٓش ٝح٫ؿظٔخع ح٣ٌُٖ 

هخٓٞح رظل٤َِ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ك٢ ػ٬هظٜخ رخُي٣ٔوَحؽ٤ش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔـظٔؼ٢ ٝرخُل٣َش 

ٝػ٤ِٚ كوي شٌَ ٓظطِق حُز٤َهَحؽ٤ش ؿخٗزخ ٛخٓخ ك٢ ىٍحٓخطْٜ  ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُلَى١

 Thomas، طٞٓخّ ٛٞرِ (Jean bodenؿٕٞ رٞىحٕ )٣ٌٖٝٔ طظزغ أطُٜٞخ ٌٓ٘ ًظخرخص 

hobes ٝؿٕٞ ُٞى ،Jean locke َ٤ٛـ ،Hegel َٝأ٤ٌُْ طًٞل٤ ،Alex Tovil 

.ٝؿ٤َْٛ ٖٓ ػِٔخء ح٫ؿظٔخع
2

 

أٓخ ٖٓ ٝؿٜش ح٫طـخٙ حُٔظيحٍٝ ك٢ ح٧ٝٓخؽ حُشؼز٤ش كبٕ ٓلّٜٞ حُز٤َٝهَحؽ٤ش اٜٗخ ك٢  -

حُِـش حُشؼز٤ش طٔظؼَٔ ً٘ٞع ٖٓ حُشظْ ح٤ُٔخ٢ٓ ٣ٝظلٜخ ٓؼخٍػٞ ىُٝش حَُكخ٤ٛش رؤٜٗخ 

                                                           
 .30، ص 2015مكتبة الوفاء القانونٌة ،: ،الجزائر1طبٌروقراطٌة والتنمٌة السٌاسٌة فً الجزائر، بومدٌن طامشة،  1
2
، مذكرة  ماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة، "ٌروقراطٌة االدارة ومشكلة بناء الحكم الراشد فً الجزائر"لٌلى حسٌنً،  

  . 20، ص 2014-2013جامعة أبو بكر بلقاٌد، تلمسان 
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حُيٍٝ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ ح٧شَحٍ ٝحُلخٓيٕٝ ٝأك٤خٗخ ٣ئهٌ ٌُٜح حُٔؼ٠٘ ك٢ ًظخرخص أًخى٤ٔ٣ش 

ػي٣يس
1
. 

 : ك٤شخٍ ا٠ُ حُز٤َٝهَحؽ٤ش رؤٜٗخ

 . حُٔطُٞشح٩ؿَحءحص حًُ٘ٔٞؽ ح٩ىح١ٍ ح١ٌُ ٣ظزغ -

 .ح٩ىحٍس رخَُٝط٤ٖ حُؼو٤ْ- 

 . ٓٔخٍٓخص حُٔٞظل٤ٖ حَُٔػ٠ ح٣ٌُٖ ٣لؼٕٞ رؼويْٛ ػ٠ِ  حُِٔظو٤ٖ- 

.أٝ ٢ٛ ح٩ىحٍس رخُوٞحػي حُـخٓيس ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ػل٠ ػٜ٘خ حُِٖٓ- 
2

 

: ٛ٘خى ػيس طؼخ٣ٍق ُِز٤َٝهَحؽ٤ش ٜٓ٘خ: يانتعريف االصطالح

٢ٛ حُـٜخُ حُل٢ٌٓٞ ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓظخُق ٝاىحٍحص طظًَِ ك٤ٜخ حُِٔطش ٣ٝي٣َ -

 .شئٜٝٗخ ػيى ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ طلٌْٜٔ اؿَحءحص ٍث٤ٔ٤ش ؿخٓيس

٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٗٔخم ح٤َُٔٓش ٤ُِٔطَس حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حُٔ٘ظٔخص ًز٤َس حُلـْ -

 .ٝحُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ ح٤َُٔٓش ٝحُٔٞػٞػ٤ش ٝحَُشي ك٢ ح٧ٗظٔظٜخ ح٩ىح٣ٍش

٢ٛ ٗظَس ٛ٘ي٤ٓش ٍش٤يس طٔظٜيف حُٞطٍٞ ا٠ُ أكؼَ ؽ٣َوش ٧ىحء ًَ هطٞس ٖٓ -

هطٞحص حُؼَٔ ىحهَ حُٔ٘ظٔش، ػْ حَُرؾ حُٔ٘طو٢ ر٤ٖ أؿِحء حُٔ٘ظٔش رِِٔٔش ٖٓ 

 .حُؼ٬هخص ح٤َُٔٓش حُٔوططش ٝحُظ٢ طليى ِٓٞى ٝطظَكخص حُؼخ٤ِٖٓ ًٔخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ

:  وقذ عرض يعجى وستر عذة تعريفاث نكهًت بيروقراطيت وهي

ح٩ىحٍس حُل٤ٌٓٞش ػٖ ؽ٣َن حُٔظخُق ٝح٩ىحٍحص حُظ٢ ٣شـِٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ   .1

 .حُٔٞظل٤ٖ ح٤٤َُٖٔٓ

 . ٓـٔٞػخص ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ ح٤٤َُٖٔٓ .2

 .ح٫ؿَحءحص حُل٤ٌٓٞش ح٤َُٔٓش أٝ حَُٝط٤ٖ ؿ٤َ حَُٕٔ .3

 . ًَِٓ حُِٔطش ك٢ حٌُٔخطذ ح٩ىح٣ٍش .4

 ٝٗظَح ا٠ُ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ػ٠ِ أٜٗخ حٓظَحط٤ـ٤ش ط٘ظ٤ٔ٤ش طوؼغ ك٤ٜخ ح٧كَحى ُٔـٔٞػش ٖٓ 

طؼظٔي ػ٠ِ حُظوظض ٝطو٤ْٔ حُؼَٔ . حُوٞحػي ٝح٩ؿَحءحص حٌُٔظٞرش ىٕٝ طل٤ِ ٧كي
                                                           

مجلة دفاتر السٌاسٌة ، "التوسع البٌرو قراطً الحلقة المنسٌة فً عملٌة التنمٌة فً الوطن العربً"بومدٌن طامشة،  1  

  .4، ص 2012، جوان 07، العدد والقانون
، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماستر فً العلوم "البٌروقراطٌة وعملٌة التنمٌة فً المجتمعات النامٌة"  عٌاد حمٌدة، 2 

 .13، ص 2013السٌاسٌة ،جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس، مستغانم،
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ٝطَِٔٔ حُِٔطخص ِِٝٓٔش ٖٓ ح٧ٝحَٓ، طليى ِٓطش ٓٔئ٤ُٝش ًَ كَى، ٝحٌُلخءس حُٞظ٤ل٤ش 

ًُٝي ٖٓ أؿَ طلو٤ن ح٫ٗـخُ ح٩ىح١ٍ ُيٟ حُٔٞظل٤ٖ
1
. 

حُوٞس ٝحُ٘لًٞ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٍٜٓٔخ "  ػَكٜخ هخّٓٞ ح٧ًخى٤ٔ٣ش حُل٤َٔٗش رؤٜٗخ 1798ٌٝٓ٘ ػخّ 

 ."ٍإٓخء حُلٌٞٓخص ٝٓٞظلٞ ح٤ُٜجخص حُل٤ٌٓٞش

حُِٔطش ٝحُوٞس حُظ٢ طٔ٘ق " رؤٜٗخ 1813ٝػَكٜخ حُوخّٓٞ ح٧ُٔخ٢ٗ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ػخّ 

"٨ُهٔخّ حُل٤ٌٓٞش ٝكَٝػٜخ ٝطٔخٍٜٓخ ػ٠ِ حُٔٞحؽ٤ٖ٘
2

 .

َظرياث انبيروقراطيت : انًطهب انثاَي

ٛ٘خى ػيس ٗظ٣َخص حهظِق رخكؼٞٛخ ك٢ ؽَكْٜ ُ٘ٔخًؽ ر٤َٝهَحؽ٤ش ٓظزخ٣٘ش ًَ كٔذ 

 :ٗظَطٚ أٜٛٔخ 

: انُظريت انًاركسيت

حػظزَ ًخٍٍ ٓخًٍْ حُز٤َٝهَحؽ٤ش أىحس حُطزوش حَُأٓٔخ٤ُش ُظيػ٤ْ ٓظخُلٜخ ٌُُٝي كبٕ ه٤خّ 

ػٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝظٍٜٞ حُٔـظٔغ حُطزو٢ ٓٞف ٣لطْ ؿٜخُ حُيُٝش حُز٤َٝهَحؽ٢ ٌٌٝٛح 

٬٤ٓكع ك٢ حُٔـظٔغ حُـي٣ي ح١ٌُ ٣٘وطغ ك٤ٚ حػظٔخى حُلَى ػ٠ِ طو٤ْٔ حُؼَٔ، ٝإ 

حُز٤َٝهَحؽ٤ش ُْ طؼي طشـَ ٌٓخٗش ٓظ٤ِٔس اً إٔ ًخكش أػؼخء حُٔـظٔغ ٤ٓظُٕٞٞ أىحء ٝظخثق 

حُز٤َٝهَحؽ٤ش، كظلوي ح٩ىحٍس ؽخرؼٜخ ح٫ٓظو٢ُ٬ حُظِٔط٢، ٝط٘لظَ ك٢ اىحٍس ح٧ش٤خء ري٫ 

ٖٓ اىحٍس ح٩ٗٔخٕ إ ٌٛح حُظلٍٞ ح٧ٓخ٢ٓ ك٢ حُٞظخثق ح٩ىح٣ٍش ٓٞف ٣ظَٜ كوؾ ك٢ 

حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُـي٣ي ػ٠ِ أٓخّ حٗظٜخء حُظَحع ر٤ٖ حُطزوخص
3

  .

ًٌُي ٗـي ًخٍٍ ٓخًٍْ ٣ظطَم ا٠ُ ٓٞػٞع ح٫ؿظَحد ٍٝرطٚ رظخَٛس حُز٤َٝهَحؽ٤ش 

حُظ٢ طـؼَ ح٩ٗٔخٕ ٓـَى آُش ك٢ ػخُْ ط٤ٔطَ ػ٤ِٚ حُؼوخكش ٝطو٤ْٔ حُؼَٔ ٝح٫رظؼخى ػٖ 

حُل٤خس حُز٤ٔطش ح٠ُٝ٧، إ ح٫ؿظَحد ٫ ٣وظظَ ػ٠ِ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝأكَحى 

حُٔـظٔغ ح٣ٌُٖ ٤ُٔٞح أػؼخء ٖٓ حُـٜخُ حُز٤َٝهَحؽ٢، رَ ُظلو٤ن ىحهَ حُز٘خء 

حُز٤َٝهَحؽ٢ ًحطٚ، كخُز٤َٝهَحؽ٤ش ٫ طول٢ كو٤وظٜخ ػٖ ْٛ هخٍؽ ٗطخهٜخ كلٔذ رَ ػٖ 

                                                           
مؤسسة شباب :اإلدارة ةالمجتمع، دراسة فً علم اجتماع  االدارة، االسكندرٌةحسٌن عبد الحمٌد أحمد رشوان،  1

  .23، ص2010الجامعة، 
دار الكتب :، االسكندرٌةالسلطة البٌروقراطٌة، دراسة فً علم اجتماع  االدارة حسٌن عبد الحمٌد أحمد رشوان، 2

  .89، ص2013والوثائق القومٌة، ، 
  .14 عٌاد حمٌدة، مرجع سابق، ص 3
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ًحطٜخ أ٣ؼخ، ًُٝي إٔ أػؼخء ٌٛٙ حُظ٘ظ٤ٔخص ٫ ٣شؼَٕٝ ؿخُزخ رخُطخرغ حُظِٔط٢ ُِ٘ظخّ 

٧ْٜٗ ٣ؼظويٕٝ إٔ ٝظخثلْٜ طلون حُٔظِلش حُؼخٓش ك٤غ ٣ظؼذ ح٫ٓظـ٘خء ػٜ٘خ ٌٝٛح ٣ؼظزَ 

ٓظَٜح ٖٓ ٓظخَٛح ح٫ؿظَحد
1

 .

:  (حكى األقهيت)انُظريت األونيجار 

 حط٬ف حُز٤َٝهَحؽ٤ش ك٢ ًظخرخطٚ ُ٪شخٍس ا٠ُ كٌَس آخءس حٓظؼٔخٍ ٤ٓشِِحٓظويّ ٍٝرَص 

حُز٤َٝهَحؽ٢ ُي٣ْٜ هيٍح ٖٓ حُوٞس ٣ظؼيٟ حُ٘طخم  حُوٞس، رخػظزخٍ إٔ أػؼخء حُظ٘ظ٤ْ

حُٔليٝىس ٝظخثلْٜ ح٤َُٔٓش ُٝوي ىكغ ٌٛح حُظظٍٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِز٤َٝهَحؽ٤ش ػيىح ٖٓ 

حُيح٤ٍٖٓ ا٠ُ حُٔزخُـش ك٢ طؤ٤ًي ح٫طـخٛخص ح٤ُٝ٧ـخٍش٤ش ُِظ٘ظ٤ٔخص ؽخُٔخ أْٜٗ ٣لِِٜٞٗخ 

 طل٤ِِٚ كٍٞ حُؼ٤ِٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش ىحهَ ٤ٓشِِك٢ ػٞء كٌَط٢ ح٤ُٔخىس ٝحُوٞس، ٝهي ًٍِ 

حُظ٘ظ٤ٔخص حٌُزَٟ ٣َٟٝ حٕ ٌٛٙ حُوٟٞ طظؤُق ٖٓ ؽز٤ؼ٤ش حُظَحع ح٤ُٔخ٢ٓ ٝؽز٤ؼش حٌُخثٖ 

ٌٌٝٛح ٣ئًي ٤ٓشِِ . حُل٢ ٝؽز٤ؼش حُظ٘ظ٤ْ، ٝأٍٝ ٗظخثؾ حُوٞس حُي٣ٔوَحؽ٤ش ٢ٛ كٌْ ح٧ه٤ِش

طيم  ٗظ٣َش ٤ٌ٤ٓخك٢ِ٤ ر٤ٔخىس حُظلٞس ٝػآُش كَص حُي٣وَحؽ٤ش
2

 .

 ٝحٗظ٠ٜ ٍٝرَص ٤ٓشِِ ا٠ُ طؤ٤ًي حُوخٕٗٞ حُلي٣ي ح٢ُٝ٧ ٤ُٝ٨ُـخٍش٤ش ًُي ٧ٕ ًخكش 

حُظ٘ظ٤ٔخص حٌُزَٟ حُلي٣ؼش ٖٓ أكِحد ٤ٓخ٤ٓش أٝ ٗوخرخص طٌشق ػٖ حطـخٙ أ٤ُٝـخ٢ًٍ 

ٝحػغ ٝٗظ٤ـش ٌُُي ك٬ ري إٔ ٣٘ؤْ ًَ ط٘ظ٤ْ ا٠ُ أه٤ِش طلٌْ ٝأؿِز٤ش ٓلٌٞٓش
3

  .

ُوي ًٍِ ٤ٓشِِ طل٬٤ِطٚ كٍٞ ح٩طـخٙ ٗلٞ ح٤ُٝ٧ٌخٍؿ٤ش ك٢ حُظ٘ظ٤ٔخص ٝحُظ٢ طؼٌْ ِِٓٔش 

:  ٖٓ ح٧كٌخٍ حَُث٤ٔ٤ش حُٔٞؿِس ك٤ٔخ ٣ؤط٢

 ٤ُْ ٖٓ حُٔٔظل٤َ ػ٤ِٔخ ك٢ حُظ٘ظ٤ٔخص حٌُزَٟ إٔ ط٘ظؾ رلَطش ُـ٤ٔغ ح٧ػؼخء  .1

 .حُٔشخًٍش ػ٠ِ هيّ حُٔٔخٝحس ك٢ ػ٤ِٔش حُٔ٘خهشش ٝحطوخً حُوَحٍحص 

 .٣ٞؿي ىحثٔخ ُظو٤ْٔ أػٔخٍ حُظ٘ظ٤ْ ٤ٌُٞٗٞح أه٤ِش كخًٔش ٝؿخُز٤ش ٓلٌٞٓش .2

طظـٚ حُظ٘ظ٤ٔخص ٗلٞ طلي٣ي حُٞظخثق ٝحُ٘شخؽخص كظ٠ طظزق ريٍٝٛخ ًحص ؽخرغ  .3

 .ر٤َٝهَحؽ٢ ٓغ ٝؿٞى اىحٍس ٣ًَِٓش

                                                           

.41، مرجع سابق، صالبٌروقراطٌة والتنمٌة السٌاسٌة فً الجزائر بومدٌن طامشة،  1  
 .15 عباد حمٌدة، مرجع سابق، ص 2
 .56، ص1927مركز االسكندرٌة للكتاب، :االسكندرٌة مشكلة التنمٌة والبٌروقراطٌة،  فؤاد بسٌونً متولً،  3
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إ ح٩ىحٍس حُز٤َٝهَحؽ٤ش طٌٕٞ كيح كخط٬ ر٤ٖ حُوخىس حَُٔإ٤ٖٓٝ ٝط٣ِي ٖٓ ٌٛح  .4

 .حُلي ح٫هظ٬كخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش ٝحُؼوخك٤ش

ٖٓ أؿَ ٌٛٙ ح٧ؿِٜس ح٩ىح٣ٍش ٝأ٤ٔٛش طٞحكَ حُوزَس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش  .5

 .طلظخؽ حُظ٘ظ٤ٔخص ٖٓ أؿَ ٗـخكٜخ ُو٤خىس ٓظوظظش

٣ٞؿي ٗٞع ٖٓ ح٫كظ٤خؽ  ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ ٖٓ هزَ ح٧ػؼخء حُوخػؼ٤ٖ ُِظ٘ظ٤ْ أ٫ ٢ٛٝ  .6

ػٍَٝس ٝؿٞى حُوخىس ٝٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخ٩طـخٙ ٗلٞ ح٤ُٝ٧ـخٍش٤ش ٝحُظ٢ ط٣ِي ٖٓ 

حُطِذ ػ٤ِٜخ ٛٞ ػيّ حٌٓخ٤ٗش ؿخُز٤ش حُظ٘ظ٤ْ ٖٓ اىحٍس شئٕٝ ط٘ظ٤ٔخطْٜ ا٫ ػٖ 

 . ؽ٣َن ٛئ٫ء حُوخىس

ٝػٖ ؽ٣َن ٓٔخٍٓش حُوخىس ُٜٔخْٜٓ حُظ٢ ٣شـِٜٞٗخ كبْٜٗ ٣ٌظٔزٕٞ حُوزَس ٝحُٜٔخٍس 

ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظوظظش، ٓٔخ ٣ـؼَ ٖٓ حُظؼذ طـ٤٤َْٛ أٝ طؼي٣ِْٜ
1

  .

:  َظريت انبيروقراطيت عُذ ياكس فيبر

ٖٓ أْٛ ػِٔخء ح٫ؿظٔخع ح٣ٌُٖ أػَٝح طؤػ٤َح ٝحػلخ ك٢  (1920-1864)رؼي ٓخًْ ك٤٤زَ 

حُلٌَ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ ٣َٝؿغ ٗٔزٚ ا٠ُ أَٓس أُٔخ٤ٗش ػ٣َوش، ًخٕ أرٞٙ ٤ٓخ٤ٓخ ٗشطخ ظَ 

ػيس ٓ٘ٞحص ك٢ حُزَُٔخٕ ح٧ُٔخ٢ٗ ٍٝع ػٖ ٝحُيٙ ٌٛٙ حُِ٘ػش، حطـٚ ا٠ُ ىٍحٓش ح٫هظظخى 

ٝحُوخٕٗٞ ٝٓخْٛ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُلًَخص ح٤ُٔخ٤ٓش أهظ٤َ ًؼؼٞ ك٢ حُِـ٘ش حُظ٢ ٝػؼض 

 شـَ ك٤زَ ٓ٘خطذ ؿخٓؼ٤ش ٓوظِق ًؤٓظخً ٬ُهظظخى ك٢ ؿخٓؼش 1915ىٓظٍٞ أُٔخ٤ٗخ ػخّ 

 ػْ ا٠ُ 1903 ػْ ٓخكَ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ ك٢  1918ػْ ؿخٓؼش ٛخ٣يٍؽ ٓ٘ش  (1983)كَحر٤ٍٞم 

1918ك٤٤٘خ ػخّ 
2

 .

٣ؼي ٓخًْ ك٤زَ ٓئْٓ حُ٘ظ٣َش حُز٤َٝهَحؽ٤ش ُِٔ٘ظٔش ح٩ىح٣ٍش ك٘ظ٣َظٚ ُْ ط٘شؤ ٖٓ كَحؽ  

رخُظ٤خٍحص " ك٤زَ"كٜ٘خى ٓظخىٍ ٓظؼيىس ٌُٜٙ حُ٘ظ٣َش ٝأطٍٞ ٣ٌٖٔ طشزؼٜخ اًح طؤػَ 

حُل٣ٌَش حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس ك٢ ػظَٙ ًٔخ حٛظْ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوظٞص رٌظخرخص ٍٝر٤َص 

 Gustav ٝؿٞٓظخف شَُٔٞ  Karl Marx ًٝخٍٍ ٓخ٤ٓRobert Michelsًْشِِ 

Shomoler .

                                                           
 .25 ،24 صباح أسابع، مرجع سابق ، ص ص  1
،  أطروحة دكتوراه لقسم العلوم "استراتٌجٌة التنمٌة السٌاسٌة، دراسة تحلٌلٌة لمتغٌر البٌروقراطٌة" بومدٌن طاشمة،  2

 .59، ص2007-2006السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، جامعة بن ٌوسف بن خدة، الجزائر، 
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حرظيع ك٤زَ ًٗٔٞؿٚ حُٔؼخ٢ُ رؼي رَُٝ حُٔلخ٤ْٛ حُـي٣يس حُظ٢ أطض رٜخ حُؼٍٞس حُظ٘خػ٤ش ٝأًي 

ٓلَ ٜٓ٘خ ك٢ ؿ٤ٔغ   ٓٔؤُش ٫ bureacatisationك٤زَ إٔ حُظلٍٞ ٗلٞ حُز٤َٝهَحؽ٤ش 

ٓـخ٫ص حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش حُلي٣ؼش، ٝٛٞ ٣وظي رٌٜح حُٔظطِق ٗلٞ حُوظخثض ح٤ُِٔٔس 

حُز٤َٝهَحؽ٤ش ك٢ اؽخٍ ح٫طـخٙ حُؼخّ ٗلٞ حَُشي ٝحُؼو٤ٗ٬ش ٌُٖٝ ٌٛح حُظويّ ك٢ ح٫طـخٙ 

حُؼو٢ٗ٬ ٝحُىٛخٍ حُز٤َٝهَحؽ٤ش طظخكزٚ رؼغ حُو٤ٞى حُٔلَٝػش ػ٠ِ أػؼخء ٌٛٙ 

حُظ٘ظ٤ٔخص
1

  .

ٝػ٠ِ حَُؿْ إٔ ك٤زَ ُْ ٣ويّ طؼ٣َلخ ٤ٍٔٓخ ُِز٤َٝهَحؽ٤ش ا٫ أٗٚ ًٍِ ٖٓ ه٬ُٜخ ػ٠ِ 

حُوَحٍحص حَُش٤يس ٝحػظزَٛخ حُٞػغ حُٔؼخ٢ُ ك٢ اىحٍس أ٣ش ٓئٓٔش أٛظْ ك٤زَ رخٌُلخءس 

ٝحُويٍس ٝحُٔؼَكش ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ُٝوي هيّ ًٗٔٞؿخ ُيٍحٓش حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝٛٞ حًُ٘ٔٞؽ 

.حُٔؼخ٢ُ
2
 

كخُز٤َٝهَحؽ٤ش ٢ٛ أرٔؾ ح٧ٗٔخؽ حُٔؼخ٤ُش حُظ٢ ه٤ٔظٜخ ك٤زَ ٝهَرٜخ ا٠ُ حُٞحهغ ٝهي ؽزوٜخ 

ػ٠ِ حُٔـظٔؼخص حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُٔؼخطَس ٍٝرطٜخ كخُي٣ٔوَحؽ٤ش حُـٔخ٣َ٤ٛش ك٤غ حػظزَ إٔ 

ٓزيأ حُٔٔخٝحس أٓخّ حُوخٕٗٞ ٛٞ ٓزيأ ى٣ٔوَحؽ٢ ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ٓؼ٤خٍ ر٤َٝهَحؽ٢ ًٌُي 

حػظزَ ح٧ٍٓظوَحؽ٤ش ٗو٤ؼخ ُِي٣ٔوَحؽ٤ش ٝحُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝهخّ ريٍحٓخص ٓوخٍٗش ػي٣يس 

. ُظلي٣ي ٓيٟ ح٫ٍطزخؽ ر٤ٖ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝحَُشخىس ك٢ ٓوظِق حُٔـظٔؼخص
3
 

ٝهي هيّ ك٤زَ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَحؽ٢ حُٔؼخ٢ُ 

:  ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ

ط٣ُٞغ أٗٞحع حُ٘شخؽخص حُؼخى٣ش ح٬ُُٓش ُِظ٘ظ٤ْ ػ٠ِ ح٧كَحى حُٔظوظظ٤ٖ كخُظوظ٤ض  .1

حُيه٤ن ُِؼَٔ هي ٣ٌٖٔ ٖٓ حٓظويّ حُوزَحء حُٔظوظظ٤ٖ ك٢ ًَ ًَِٓ ٝأطزق ًَ كَى 

 . ْٜٓ٘ ٓٔئ٫ٝ ػٖ ح٧ىحء حُلؼخٍ ُِ٘شخؽ ح١ٌُ ٣ِحُٝٚ

ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ حُٞظخثق طظ٤ِٔ  (ح٤َُٜح٤ًش)٣ظزغ حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَحؽ٤ش حُشٌَ ح٢َُٜٓ  .2

ك٢ ر٘خء ِٓطش ٓظيٍؿش ٣ٝظوٌ ٌٛح حُز٘خء ش٬ٌ ٤َٓٛخ ك٤غ ٣ؼظٔي ًَ ٓٞظق ػ٠ِ ٓٔخػي٣ٚ 

 . ٣ٝليى ٗطخم ِٓطش حَُإٓخء ػ٠ِ حَُٔإ٤ٖٓٝ 
                                                           

 .16 عٌاد حمٌدة، مرجع سابق، ص 1
 .28 صباح اسابع، مرجع سابق، ص  2
المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر :  ، بٌروت1، ط ابستمولوجٌا السٌاسة المقارنة نصر محمد عارف،  3

 .197، ص 2002والتوزٌع، 
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٣ؼظٔي حُظؼ٤٤ٖ ك٢ ح٩ىحٍس حُز٤َٝهَحؽ٤ش ػ٠ِ حُٔئ٬ٛص حُل٤٘ش ٝٗظخّ حُظَه٤ش ٣ٌٕٞ  .3

 . كٔذ ح٧هي٤ٓش أٝ حٌُلخءس

٣زخشَ حُٔٞظق حُؼخّ ػِٔٚ رَٝف ٖٓ حُظظَف ح٢َُٔٓ ؿ٤َ حُشوظ٢ ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ  .4

 . ٛ٘خى ٓٔظ٣ٞخص ٍش٤يس طلٌْ حُؼ٤ِٔخص ىٕٝ طيهَ ح٫ػظزخٍحص حُشوظ٤ش

كظَ ح٩ىحٍس ػٖ ح٤ٌُِٔش، كخُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ٫ ٣ٌِٕٔٞ ٝٓخثَ حُؼَٔ ٝح٫ٗظخؽ، ٌُٜ٘خ  .5

 .طويّ ا٤ُْٜ ك٢ شٌَ ٗوٞى ٝأىٝحص

٤ُْ ٛ٘خى ١٧ شوض ك٢ حُظ٘ظ٤ْ رخٓظ٬ى حُٔ٘ظذ ح٢َُٔٓ ٫ٝ ك٢ حٌُٔظذ ٝٓخ ك٤ٚ  .6

٫ٝ ٣وّٞ ط٢ُٞ حُٞظخثق ػ٠ِ ٗظخّ ٍٝحػ٢ أٝ حٗظوخر٢
1

 . 

طظطِذ حُز٤َٝهَحؽ٤ش طي٣ٍزخ  ٓظوظظخ ٣ٝ٘طزن ًُي ػ٠ِ حُٔي٣َ٣ٖ حُظ٘ل٤٣ٌ٤ٖ ًٔخ  .7

 . ٣٘طزن ػ٠ِ حُٔٞظل٤ٖ

٣ظطِذ أىحء حُ٘شخؽ ح٢َُٔٓ هيٍس حُٔٞظق حٌُخِٓش ػ٠ِ أىحء حُؼَٔ رـغ حُ٘ظَ ػٖ  .8

حُٞهض حُٔليى
2

 . 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔٞظق أ٫ ٣ٔظـَ ٝظ٤لظٚ أٝ ٣ظزخىٍ حُويٓخص ٓغ ٬ُٓثٚ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ،  .9

٧ٕ ٓؼ٠٘ أىحء حُٞظ٤لش ٛٞ هزٍٞ حُٔٞظق حُو٤خّ رخُظِحّ هخص ٗلٞ ح٩ىحٍس، ٓوخرَ 

.  حُلظٍٞ ػ٠ِ ٍٓٞى َُُِم

ٝؿٞى ٗظخّ ػخرض ٢ٍٔٓ ك٢ شٌَ هٞحػي ٝهٞح٤ٖٗ طلٌْ طظَكخص ح٧كَحى، ٣ٝ٘ظْ  .10

اطيحٍ ح٧ٝحَٓ ا٠ُ حُٔٞظل٤ٖ ٢ً ٣وٞٓٞح رٞحؿزخطْٜ ح٤َُٔٓش،  رل٤غ ٣٘ظْ حُؼَٔ رظٍٞس 

ػخٓش طؼَٔ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ح٧ٗشطش حُٔوظِلش ٝؿؼَ حُؼ٤ِٔخص ىحهَ حُٔ٘ظٔش 

ٓٔظَٔس ٜٓٔخ كيع ٖٓ طـ٤٤َ، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طلو٤ن ح٩ٓظوَحٍ ىحهَ حُظ٘ظ٤ْ
3

  .

ٝٗوِض ٖٓ ه٬ٍ هظخثض حُز٤َٝهَحؽ٤ش إٔ حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَحؽ٢ ٓطِزخ أٓخ٤ٓخ ٩ىحٍس 

حُٔ٘ظٔخص حٌُز٤َس هيٓخط٤ش ًخٗض حٝ حٗظخؿ٤ش حهظظخى٣ش ٣ُٝخىس حُلخؿش ا٠ُ ح٣ُِٔي ٖٓ 

حُظوظض ٝطو٤ْٔ حُؼَٔ ٝحٓظويحّ ح٥ُش ك٢ ح٩ٗظخؽ ٝح٩ػظٔخى حٌُز٤َ ػ٠ِ حُوزَحص 

ٝحُٜٔخٍحص  حُل٤٘ش حُٔظوظظش، ٝحُلخؿش ا٠ُ طٞك٤ي ؽَم حُؼَٔ ٝكوخ ُٔوخ٤٣ْ ٓٞػٞػ٤ش 

                                                           
 .57ص.  فؤاد بسٌونً متولً، مرجع سابق  1
 .137ص.  ، مرجع سابقاالدارة والمجتمعحسٌن عبد الحمٌد رشوان،  2
  .136 ، مرجع نفسه ، ص  3
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ىه٤وش ٫ طظؤػَ رخُطخرغ حُشوظ٢ ٨ُكَحى ٝحَُؿزش ك٢ طل٤ٖٔ ح٧ىحء ٝػٍَٝس حَُرؾ ر٤ٖ 

أهٔخّ حُٔ٘ظٔش رط٣َوش طويّ أٛيحف حُٔشَٝع
1

  .

ويٍ أهى يسايا انبيروقراطيت يا يهي
2

 :

 .حُيهش -

 .حُوؼٞع حٌُخَٓ َُِإٓخء -

 .حُٔؼَكش حٌُخِٓش رخُٔٔظ٘يحص -

 .حَُٔػش -

 .طول٤غ حُظٌِلش ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝح٩هظظخى٣ش ُِؼَٔ -

 .ح٩ٓظَٔحٍ -

 حُٞػٞف  -

 .طول٤غ ح٩كظٌخى ر٤ٖ ح٧كَحى -

 . حُٞكيس -

ٝؿَٞٛ حُِٔطش ػ٘يٙ . أر٤٘ش حُِٔطش" ح٩هظظخى ٝحُٔـظٔغ"ُوي أٝػق ك٤زَ ك٢ ًظخرٚ 

ح٩هظ٤خ٣ٍش ٨ُكَحى ٝحُظٞؿ٤ٜخص حُظ٢ ٣ظيٍٛخ حُلَى ح١ٌُ ٣ظٔظغ رخُوٞس، ك٤غ  حُطخػش

٣ؼظزَ أػؼخء حُـٔخػش إٔ طلٌْ حُِٔطش ك٤ْٜ أَٓح شَػ٤خ، ٤ُْٝ ٖٓ حُؼ١ٍَٝ إٔ 

٣ٌٕٞ ٓظيٍ حُِٔطش أكي ح٧كَحى، كوي ٣ٌٕٞ ٗظخٓخ ٤ُْ ُٚ حُطخرغ حُشوظ٢ ًخُ٘ظخّ 

حُوخ١ٞٗ، ٌٌٝٛح طظ٤ِٔ حُِٔطش ػٖ حُوٞس ٖٓ ٗخك٤ش ٝؿٞى ػ٘ظَ حُٔٞحكوش أٝ حُطخػش 

.  ح٩هظ٤خ٣ٍش ٖٓ ؿخٗذ أػؼخء حُـٔخػش

:  ٝهْٔ ك٤زَ حُِٔطش ا٠ُ ػ٬ػش أٗٞحع

 Traditional Authority: انسهطت انتقهيذيت  .1

٢ٛٝ كخُش طو٤ِي٣ش ٤ُِٔطَس ًخٗض طؼ٢٘ ِٓطش ٓل٤ِش ط٘لظَ ػٖ حًَُِٔ ٖٓ ه٬ٍ حُظؼ٤٤ٖ 

أٝ حُظ٣ٍٞغ، ٢ٛٝ ٗٔؾ ُِِٔطش ح٧ر٣ٞش ٣ؼظٔي ػ٠ِ هٞس ح١ٌُ ٣ظلٌْ ك٢ حُِٔطش، ك٢ٜ ػ٤ِٔش 

طَحػ٤ش ىحثٔخ
1

  .
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٣وّٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُِٔطش ػ٠ِ أٓخّ حُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي ٝح٧ػَحف ح٩ؿظٔخػ٤ش، ٝك٢ 

ػٞء ٌٛح ٣وّٞ رؼغ ح٧كَحى رلٌْ ٌٓخٗظْٜ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٓؼَ ٗٔزْٜ أٝ هَحرظْٜ أٝ ؿْٜ٘ٔ أٝ 

ؿ٤َ ًُي، إٔ ٣ٔخٍٓٞح ٗلًٞح حٝ طؤػ٤َح ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ،  ٣ٝظٔؼَ ًُي ك٢ حُِٔطش حُظ٢ 

٣ٔخٍٜٓخ ح٧ًزَ ٓ٘خ ػ٠ِ ح٧طـَ ٓ٘خ، ًٌٝح حُِٔطش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ ح٧د أٝ ش٤ن حُوز٤ِش 

ػ٠ِ أكَحى ح٧َٓس أٝ حُوز٤ِش 
2

، اًح إٔ ح٧ٓخّ ح١ٌُ طٔظ٘ي ػ٤ِٚ ٌٛٙ حُِٔطش ٛٞ حػظوخى 

ح٧كَحى رٞؿٞى هٞحػي ٓؼ٤٘ش ُٜخ هي٤ٓش أٝ هٞس ٓل٣َش، ٓؼ٤٘ش رل٤غ طؼَع حُٔوخُق ُٜخ 

ُِؼوخد ح٢ُٜ٩ أٝ ٗٞع ٖٓ حُشَ حُي١ٞ٤ٗ، ٌٝٛٙ حُوخػيس كٔذ ك٤زَ ٢ٛ حُظ٢ طوٍٞ رؼٍَٝس 

هؼٞع ح٧كَحى ا٠ُ ٖٓ ٣لظَ ٌٓخٗش حُِٔطش، ٓٞحء ًخٕ ٌِٓخ أٝ أ٤َٓح أٝ ٍرخ ُِؼخثِش أٝ 

ٍث٤ْ هز٤ِش
3

  .

:  ٝطظ٤ِٔ ح٩ىحٍس حُظو٤ِي٣ش ٝٗظخٜٓخ ح٩ىح١ٍ رٔخ٢ِ٣

 . طَطزؾ حُلخًْ حُظو٤ِي١ ربطزخػٚ حُٔٞظل٤ٖ ح٩ىح٤٣ٍٖ ك٢ ػ٬هش طو٤ِي٣ش .1

 . ٣وّٞ حُوخثي ٝأطزخػٚ رٞػغ ٗظخّ كٌْٜٔ كٔذ حُوٞحػي حُظو٤ِي٣ش ؿ٤َ حُٔيٝٗش .2

٣وّٞ ح٩ٍطزخؽ حُظو٤ِي١ ُِ٘ظخّ ح٩ىح١ٍ، كٔذ طِش حُوَحرش ٝحُيّ ٝح٫ُٞء  .3

 . حُشوظ٢

 .إٔ ؿ٤ٔغ حُٔٞظل٤ٖ ح٩ىح٤٣ٍٖ طخرؼٕٞ ُِلخًْ ٝؿِء ٖٓ ٓٔظٌِخطٚ حُوخطش .4

طوّٞ ح٧ػٔخٍ ح٩ىح٣ٍش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ػ٠ِ ح٩طظخٍ حُشل١ٞ، ٝإ ًخٗض ح٩هظ٬كخص  .5

ح٧ر٣ٞش ٝح٤ٌُِٔش : طظَٜ ك٢ ٗٞػ٤ش حُـٜخُ ح٩ىح١ٍ ُِِٔطش حُظو٤ِي٣ش ٝٓظخَٛٛخ

ٝح٩هطخػ٤ش
4

 . 

 charismatique Authority: انسهطت انكاريسييت .2

ٝك٤ٜخ ٣ظٔظغ حُوخثي رظلخص ٝهيٍحص ٝٓٞحٛذ شوظ٤ش ٗخىٍس ٣ٌِٜٔخ كَى ٓؼ٤ٖ كٜٞ ِْٜٓ 

ِٝٓٝى روٟٞ ٓويٓش أٝ هخٍهش ُِطز٤ؼش، هي ٣ظَٜ حُوخثي حٌُخ٢ٍُٓ ك٢ أ١ هْٔ ٖٓ أهٔخّ 

حُل٤خس ح٩ؿظٔخػ٤ش كوي ٣ٌٕٞ ٗز٤خ أٝ ُػ٤ٔخ، أٝ رط٬ ك٢ حُٔؼخٍى حُلَر٤ش أٝ ك٤ِٔٞكخ
5

  .
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٣ٔظط٤غ حُوخثي ح٢ٌَُُٓ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُظلخص ٝحُويٍحص إٔ ٣لظَ ػ٠ِ ٫ٝء ٝاًػخٕ 

ح٩٧ٍحى ح٥ه٣َٖ ْٝٛ حُظخرؼ٤ٖ ُٚ كٜ٘خى إً ٫ٝء ٓطِن ُوي٤ٓش حُشوض، هي طٌٕٞ ٌٛٙ 

 حُظلخص آخ ٍٝك٤ش أٝ ػ٣ٌَٔش أٝ ػ٤ِٔش أٝ ك٤٘ش
1

  .

ٝػ٤ذ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُِٔطش حُظ٢ ٫طوّٞ ػ٠ِ أْٓ هخ٤ٗٞٗش، إٔ ح٫ُٞء ُِو٤خىس ٝحُ٘ظخّ 

ح٤ُٔخ٢ٓ َٓطزؾ رزوخء حُٔٞحٛذ ٝحُٔؼـِحص حُٔزَٜس كبًح كشَ ك٢ اكيٟ ح٧ُٓخص ُْٝ 

٣ٔظطغ حػزخص هيٍحطٚ حُوخٍهش ُِؼخىس كبٕ ِٓطظٚ طٜ٘خٍ ٝٗلًٞٙ ٣ظ٬ش٠ رَٔػش ٌٌٝٛح ك٢ 

ٗظخّ ٓخًْ ك٤زَ، ٗـي إٔ ح٫ُٞء ُِشوض ًَُِٝٔٙ ح٩ؿظٔخػ٢ ٫ ٣يّٝ ٫ٝ ٣ظٔي ك٢ 

أ٣خّ حُٔلٖ ٝحُشيحثي، ٧ٕ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٫ُٞء ٓئهض
2

  .

 légal Authority  : انسهطت انقاَىَيت .3

طوّٞ ٌٛٙ حُِٔطش ػ٠ِ أٓخّ طو٤ِي١ ٝطٌظٔذ ٓشَٝػ٤ظٜخ ٖٓ ًٕٞ حُوٞحػي ح٤َُٔٓش 

ُِٔ٘ظٔش ُٜخ ػخىٍ، ٝطَؿغ ؽخػش ح٧كَحى ٫ ا٠ُ ِٓطش هخثي ْٜٓ، ٫ٝ ٩ٓظؼخُْٜ ُوخثي 

طو٤ِي١ ٌُٖٝ ا٠ُ ا٣ٔخْٜٗ رؤٕ ٛ٘خى رؼغ ح٩ؿَحءحص ٝحُوٞحػي ح٬ُٔثٔش، حُظ٢ طلظ٠ 

روزٍٞ حُلٌخّ ٝح٧كَحى، ٣ٝٔظٔي حُلخًْ شَػ٤ش ٓٔخٍٓظٚ ُِِٔطش ٖٓ اُظِحٓٚ رٌٜٙ 

حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش حُٔوٍَ، ٣ٝؼظزَ ك٤زَ إٔ حُِٔطش حُوخ٤ٗٞٗش أًؼَ أٗٞحع حُِٔطش حٓظوَحٍ 

ٝأًؼَٛخ ٓٞػٞػ٤ش ٍٝشيح ٝإٔ حُٔـظٔغ ح١ٌُ طٔٞىٙ حُِٔطش حُوخ٤ٗٞٗش ٛٞ ٓـظٔغ 

ح٧ًؼَ حٓظوَحٍ
3

  .

طؼظزَ حُِٔطش حُوخ٤ٗٞٗش أٍكغ أٗٞحع حُِٔطخص حُظ٢ ٝطَ ا٤ُٜخ حُلٌَ حُـَر٢ ٧ٜٗخ طظْٔ 

رخُؼو٤ٗ٬ش ٫ طوؼغ ُشوض رؼ٤٘ٚ ٝاٗٔخ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ ٝحُوٞحػي حُٔٞػٞػ٤ش 

حُظ٢ طظَٜ ك٢ شٌَ هٞح٤ٖٗ ػخٓش ط٘ظْ ٝطٞؿٚ حُِٔٞى ٗلٞ أٛيحف ٝحػلش، ٝٓليىس 

أٝ طوض ٌٛٙ حُِٔطش حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش حُظ٢ طظ٤ِٔ رخُ٘ظخّ حُل٢ٌٓٞ ٝطوّٞ ػ٠ِ 

أٓخّ حُظظ٘ظ٤ْ حُؼو٢ِ ُ٪ىٍحس ٝحُظ٤٤َٔ ٣ٝؼظزَ ك٤زَ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُِٔطش ٛٞ حُ٘ٞع 

حُلي٣غ، ا٫ إٔ ٖٓ ػ٤ٞد ٌٛٙ حُِٔطش حٓظـ٬ٍ حُ٘لًٞ ٝح٩ُظِحّ رظطز٤ن ح٧ٝحَٓ 
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ٝح٩ٗوَحؽ ك٢ ح٤ُٔطَس ٓٔخ ٣ـؼِٜخ طظخد رخُوَِ حُٞظ٤ل٢ ك٤غ ٫ طٔخ١ٝ ر٤ٖ ح٧كَحى 

ٖٓ ه٬ٍ حُؼَٔ ح٢ٓٞ٤ُ
1

  .

طؼَػض ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ًـ٤َٛخ ٖٓ حُ٘ظ٣َخص ا٠ُ رؼغ ح٩ٗظوخىحص ٖٓ ؽَف حُيٍحٓخص 

 ح١ٌُ حػظزَ إٔ حُوٞحػي Robert Mertonحُلي٣ؼش هخطش ٓغ ح٧ٓظخً ٍٝرَص ٤َٓطٕٞ 

كٜخ ٝٓخثَ ُظلو٤ن رؼغ حُـخ٣خص ؿخُزخ ٓخ طظلٍٞ ا٠ُ ؿخ٣ش صحُظ٢ كيىٛخ ٓخًْ ك٤زَ رٞ

.  ك٢ كي ًحطٜخ

كخُز٘خء حُؼو٢ٗ٬ ح١ٌُ طخؿٚ طٌٕٞ ُٚ ٗظخثؾ ؿ٤َ ٓظٞهؼش طٔؼَ ٓؼٞهخص ٝظ٤ل٤ش ٌُِلخءس، 

 رٌشق حُظ٘خهؼخص حُظ٢ Talcot Parsons ًٌُي حٛظْ ح٧ٓظخً طخٌُٞص رخٍِٓٞٗ 

٣٘ط١ٞ ػ٤ِٜخ حًُ٘ٔٞؽ حُٔؼخ٢ُ ٝٛٞ ح٧ىحس حُٜٔ٘ـ٤ش حُظ٢ حٓظؼخٕ رٜخ ٓخًْ ك٤زَ ُظل٤َِ 

 أٗٚ ٖٓ حُؼ٤َٔ طوي٣َ ًلخءس حُظ٘ظ٤ْ ىٕٝ Bendixrحُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝهٍَ ح٧ٓظخً ر٘يًْ 

إٔ طؤهٌ ك٢ ح٩ػظزخٍ حُوٞحػي ح٤َُٔٓش ٝح٩طـخٛخص ٝح٩ٗٔخ٤ٗش ٗلٞ ٌٛٙ حُوٞحػي ٌٝٛح 

ريٍٝٙ ٣ؼ٤َ ٓٔآُش حُو٤ْ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش حُؼخٓش
2

  . 

إ حُز٤َٝهَحؽ٤ش طظ٤ِٔ رٌؼَس ح٩ؿَحءحص حَُٝط٤٘٤ش ح٬ُُٓش ُظ٘ل٤ٌ ح٧ػٔخٍ حُٔوظِلش ٝاًح 

طظٍٞٗخ حٍطزخؽ ح٩ؿَحءحص رؼيس ٓٔظ٣ٞخص اىح٣ٍش ك٢ حُـٜخُ ح٩ىح١ٍ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ 

ح٩ؿَحءحص حُل٤ٌٓٞش ؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ ٓؼويس ٝرط٤جش، كخَُٝط٤ٖ ؽ٣َوش ٣وَ رٞحٓطظٜخ 

حُـٜي ُظ٘ل٤ٌ ػَٔ ٓؼ٤ٖ ك٢ حُلخ٫ص حُٔظشخرٜش كبًح حٍطزطض ح٩ؿَحءحص رؼيى ًز٤َ ٖٓ 

حُٔٔظ٣ٞخص ح٩ىح٣ٍش ك٢ حُـٜخُ ح٩ىٍح١ كبٕ حَُٝط٤ٖ ٣ظزق َٓػخ ٖٓ أَٓحع 

.  ح٩ىٍحس

ٝطؼظٔي حُز٤َٝهَحؽ٤ش ػ٠ِ حُظَِٔٔ حَُث٢ٔ٤ ٝهي ٣ٔزذ ٌٛح حُظَِٔٔ ش٬ِ ك٢ حُـٜخُ 

ح٩ىٍح١ ك٤غ ٣لوي حٌُؼ٤َٕٝ ٍٝف حُٔزخىٍس ك٢ حطوخً حُوَحٍحص أٝ ك٢ حُو٤خّ رخ٧ػٔخٍ 

ك٬ ٣ظلَى حُٔٞظق ا٫ اًح طِو٠ طٞؿ٤ٜخص ٓزخشَس ٖٓ ٍث٤ٔٚ
3

  .

: ٖٝٓ أْٛ ح٩ٗظوخىحص حُٔٞؿٜش ُِ٘ظ٣َش ُِز٤َٝهَحؽ٤ش ُٔخًْ ك٤زَ
4
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 . حٛٔخٍ حُلَى ٝٓؼخِٓظٚ ًآُش ٝ حؿلخٍ حُطز٤ؼش حُ٘ل٤ٔش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ُ٪ٗٔخٕ .1

حُظ٤ًَِ ك٢ ططز٤ن ٓزيأ حَُهخرش ٝح٩شَحف طئى١ ٣ُِخىس ح٩كظٔخٍ ح٩ٗلَحف   .2

 . ػٖ حُوٞحػي ٝحُظؼ٤ِٔخص

حُظ٢ كيىٛخ  (حُز٤َٝهَحؽ٤ش حُٔؼخ٤ُش)ٝؿٞى ط٘خهغ ر٤ٖ هظخثض حُظ٘ظ٤ْ حُٔؼخ٢ُ  .3

ًخُظ٘خهغ ر٤ٖ كٌَس حُظيٍؽ ح٢َُٜٓ ٝكٌَس حُوزَس ٝحُظي٣ٍذ ٝحٌُلخءس  (ك٤زَ

 . ٩هظ٤خٍ حُٔٞظل٤ٖ

 .اٛٔخٍ أػَ حُظَٝف ٝحُؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ش ك٢ ٗـخف ٝكؼخ٤ُش حُظ٘ظ٤ْ .4

 انىظيفت انسياسيت واإلجتًاعيت نهبيروقراطيت: انًطهب انثانث

طؼظزَ حُ٘ظ٣َش حُٞظ٤ل٤ش حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٗظخٓخ حؿظٔخػ٤خ كَػ٤خ ُٝظلي٣ي ٌٓخٗش حُز٤َٝهَحؽ٤ش 

ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ ٝٓوظِق حُٞظخثق حُظ٢ ٣٘ـِٛخ ٝح٧ىٝحٍ حُظ٢ طِؼزٜخ ٣ـذ ىٍحٓش أ٤ٔٛش 

حُـٜخُ حُز٤َٝهَحؽ٢ ىحهَ حُٔ٘ظظْ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ اؽخٍ ػ٬هش حُظيحهَ ٝحُظٌخَٓ ر٤ٖ 

ح٧ؿِٜس حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝح٧ؿِٜس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطلي٣ي ٓٞهغ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ىحهَ حُؼ٤ِٔش 

.  ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ ه٬ٍ ٍطي أْٛ حُٞظخثق حُظ٢ طئى٣ٜخ حُز٤َٝهَحؽ٤ش

 communicative fynction: انىظيفيت اإلتصانيت .1

كخُز٤َٝهَحؽ٤ش كِوش ٝطَ أٓخ٤ٓش ر٤ٖ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ ؿخٗذ ٝٓوظِق ؿٔخػخص 

حُٔظخُق ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ ؿخٗذ آهَ ٣ٝٔخػيٛخ ػ٠ِ أىحء ٓؼَ ٌٛٙ حُٞظ٤لش حطظخُٜخ حُيحثْ 

رـٔخػخص حُٔظخُق ٝحشَحكٜخ ػ٠ِ حُٔـخُْ ٝحُٔئٓٔخص حُٔل٤ِش ٓٔخ ٣ؼط٤ٜخ حُلَطش 

٩طوخً ٍى كؼَ ٓؼ٤ٖ اُحء ٓوظِق حُٔوظَكخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔطَٝكش ٖٝٓ ػْ كؤٜٗخ طِؼذ 

ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ طؼزجش حُٔٔخٗيس ح٤ُٔخ٤ٓش ح٬ُُٓش ُِ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ
1

  .

إ حُز٤َٝهَحؽ٤ش طٔؼَ حُؼظذ حُٔلَى حُوخػيس ح٧ٓخ٤ٓش ٩ىحٍس ٌٛح حُلٌْ ٖٓ ه٬ٍ 

ٝظ٤لش ح٩طظخٍ حُظ٢ طئى٣ٜخ  ر٤ٖ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُٔـظٔغ ًٌَ ك٢ ٗطخم ر٤جش ٤ٓخ٤ٓش 

ٝحؿظٔخػ٤ش ٝحهظظخى٣ش رل٤غ طظزق حُز٤َٝهَحؽ٤ش ؿٜخُ اىح١ٍ ٣ؼزَ ػٖ ٓوظِق ح٧ٝػخع 

حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ ػ٠ِ كي ٓٞحء
2

  .

                                                           
 . 50، مرجع سابق، صالبٌروقراطٌة والتنمٌة السٌاسٌةبومدٌن طاشمة،  1
 .33 لٌلى حسٌنً، مرجع سابق، ص 2
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كخُز٤َٝهَحؽ٤ش ٖٓ أْٛ ه٘ٞحص ح٩طظخٍ ٝحُظؼزجش ك٢ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ ه٬ٍ ىٍٝٛخ 

٤ًٓٞؾ ُؼزؾ حُظٞحُٕ ح٩ؿظٔخػ٢ ر٤ٖ أكَحى حُٔـظٔغ ٝحُيُٝش، ٌٝٛح ٓخ ٣ئًيٙ حُل٤ِٔٞف 

إ حُيُٝش ك٢ ًَ ٓـظٔغ طٔؼ٠ ُظلو٤ن : " ٤ٛـَ ك٢ هُٞٚجىرج فريذريكح٧ُٔخ٢ٗ 

حُٔظِلش حُؼخٓش ٝهيٓش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝطؼظٔي ك٢ طلو٤ن ًُي ػ٠ِ حُـٜخُ حُز٤َٝهَحؽ٢ ح١ٌُ 

"٣ؼظزَ ؿَٔح ٣َرؾ ر٤ٖ حُلخًْ ٝحُٔل٤ٌٖٓٞ
1

 . 

:  انىظيفت انتعبيريت .2

ًخَٓ حُوٞس  ٖٓ ٓ٘طِن حػظزخٍ إٔ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ؿٜخُ ٓٔظوَ ٝٓظوظض ك٢ ح٩ىحٍس ُي٣ٜخ

ٝحُ٘لًٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوَحٍحص ٝحُٔطخُذ 

.  حُظ٢ طـٔي طوي٣ْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُويٓخص ُِظخُق حُؼخّ

كزؼغ حُوطخػخص حُز٤َٝهَحؽ٤ش طؼظزَ ك٢ كي ًحطٜخ ؿٔخػخص حُٔظخُق حُوخثٔش ك٢ حُٔـظٔغ 

ٖٓ ه٬ٍ حُٞظ٤لش حُظؼز٣َ٤ش ٌٝٛح حُٞػغ ٓخثي رظلش هخطش ك٢ حُيٍٝ حُٔٔظؼؼلش حُظ٢ 

طظ٤ِٔ رؼؼق ٓئٓٔخطٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحٓظو٬ٍ حُـٜخُ حُز٤َٝهَحؽ٢ ػٖ ٓوظِق ٓئٓٔخص 

حُيُٝش
2

  .

ٝػ٤ِٚ كـِء ٖٓ حُزَحٓؾ حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔشخ٣ٍغ حُظ٣ٞٔ٘ش ٢ٛ رٔؼخرش ح٩ٓظـخرش ُِٔش٬ٌص 

حُٔيًٍش ٝحُٔٔظشؼَس ٖٓ ؽَف حُـٜخُ حُز٤َٝهَحؽ٢ حُٔؼ٢٘ رخُظؼز٤َ ػٖ ٓـٔٞع ٖٓ 

ؽِزخص ٝكخؿ٤خص حُٔـظٔغ ا٠ُ ؿخٗذ حُظؼز٤َ ػٖ رؼؼٜخ حُٔظخُق حُظ٢ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ طلو٤وٜخ 

. ٖٓ ه٬ٍ حُؼـؾ ػ٠ِ حُـٜخص  حُٔؼ٤٘ش ُظوي٣ْ ش٢ء ِّٓٔٞ ُِظخُق حُؼخّ

:  انىظيفيت انتجًيعيت .3

ػ٤ش طـ٤ٔغ ٝرٍِٞس ؿ٤ٔغ ٓطخُذ أكَحى حُٔـظٔغ ك٢ طٍٞس حهظَحكخص ٣١وظي رخُٞظ٤لش حُظـْ

ٝطوي٣ٜٔخ ا٠ُ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ، طؼزَ ػٖ ٌٛٙ حُٞظ٤لش ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ر٤٘ش ٝحُٔئٓٔخص
3
 

ٗظ٤ـش حُظَحرؾ حُٞػ٤ن ر٤ٖ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٖٓ ؿخٗذ ٝٓوظِق ؿٔخػخص حُؼـؾ ٝحُٔظخُق 

ٝحُٔـخُْ ٝحُٔئٓٔخص حُٔل٤ِش ٖٓ ؿخٗذ آهَ ٣ٝلٌْ طـِـِٜخ ا٠ُ ٓوظِق ح٧ٗشطش، كبٜٗخ 

طظ٠ُٞ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ػ٤ِٔش طِو٢ حُٔطخُذ حُوخطش رٌٜٙ حُـٔخػخص ٝحُٔـخُْ ًٔخ طوّٞ 
                                                           

، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، مجلة حولٌات جامعة الجزائر، "البٌروقراطٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق" عمار بوحوش،  1

 . 77، ص1988، 2العدد 
 .32 لٌلى حسٌنً، مرجع سابق، ص 2
 .32  المرجع نفسه، ص 3
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رٔلخُٝش حُظٞك٤ن ر٤ٖ ح٧ٛيحف حُٔظؼخٍػش حُ٘خؿٔش ػٖ حٓظوزخُٜخ ُِٔطخُذ، ك٤غ طٔظِي ح٤ُي 

حُؼ٤ِخ ٩هَحٍ أٛيحف ٓؼ٤٘ش ك٢ حُٔـظٔغ ٝحٛٔخٍ أهَٟ أ١ أٜٗخ طٔخٍّ ٝظ٤لش طـ٤ٔغ 

حُٔظخُق ٝٝظ٤لش كَ ط٣ٞٔش حُظَحع ك٢ ٗلْ حُٞهض
1

 . 

٣ظؼق إٔ حُز٤َٝهَحؽ٤ش طِؼذ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ىٝحٍ ك٢ ٓوظِق َٓحكَ ط٘غ ٝط٘ل٤ٌ ح٤ُٔخٓش 

حُؼخٓش، ٝأٜٗخ َٓطزطش حٍطزخؽخ ٝػ٤وخ رخُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝإٔ حُ٘ظَس ا٤ُٜخ رخػظزخٍٛخ أىحس 

ط٘ل٣ٌ٤ش ٝكٔذ طؼي ٗظَس ؿ٤َ ٝحهؼ٤ش كؼ٬ ػٖ ػيّ ػ٤ِٔظٜخ، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ ىٍحٓش ىٍٝٛخ 

ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ـذ إٔ طؤهٌ ك٢ ح٩ػظزخٍ طؼيى ح٧ىٝحٍ حُظ٢ طِؼزٜخ ك٢ حُؼ٤ِٔش 

ح٤ُٔخ٤ٓش
2

  . 

. خصائص انتُظيى انبيروقراطي: انًطهب انرابع

٢ٛ حُظ٘ظ٤ْ حُٔ٘طو٢ ٨ُػٔخٍ ك٢ ٤ٌَٛ ػوْ، طئى١ ا٠ُ طلو٤ن حٌُلخ٣ش ك٢ ظَ حُؼَٔ 

حُـٔخػ٢ ٝك٢ ظَ حُز٤َٝهَحؽ٤ش ط٘ولغ حػظزخٍحص حُؼخؽلش، أٝح٩طظخٍ حُشوظ٢ ٝطًَِ 

ػ٠ِ حُٔٔخثَ حُٔخى٣ش ك٢ حُؼَٔ، ٝحٛٔخٍ ح٩ػظزخٍحص حُشوظ٤ش ٖٝٓ ٓٔخص حُز٤َٝهَحؽ٤ش 

٢ٛ ح٧ٗظٔش حُظخٍٓش ٝحُو٤ٞى حُٔلَٝػش ػ٠ِ حُِٔٞى حُلَى١ كخُز٤َٝهَحؽ٤ش طوؼ٢ طٔخٓخ 

ػ٠ِ طظَكخص ح٧كَحى ٝطـؼِٜخ أًؼَح حٍطزخؽخ رخُوٞحػي ٝحُ٘ظْ
3

 .

:  ٖٝٓ أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ حُز٤َٝهَحؽ٤ش

حُظلٞم حُل٢٘ ٖٓ ه٬ٍ ٝػغ حًُ٘ٔٞؽ حُز٤َٝهَحؽ٢ ٗظخٓخ آ٤ُخ ٣ٞػق ٤ًل٤ش  .1

حُظشـ٤َ، ٣لون ٖٓ ه٬ُٚ حَُٔػش حُيهش ٝحُٞػٞف ٝح٩ٓظَٔح٣ٍش ٖٓ ه٬ٍ ٝكيس 

 .ر٤ٖ حُٔٔظـ٤ِٖ ٝؽخػش طخٓش ٝحٗؼيحّ ح٩كظٌخى  ٝحُظَحع

هِن َٓحًِ ٓ٘يٍؿش ُِوٞس ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ طو٤ْٔ حُـٔخػخص رلٔذ  .2

. ًَِْٓٛ ك٢ أىٝحٍْٛ ك٢ حُز٘خء حُز٤َٝهَحؽ٢

ح٩ؿَحءحص حُز٤َٝهَحؽ٤ش طلْٔ حُـيٍ ٝطؼظزَ ٤ِٓٝش طيػ٤ْ ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ٝكٖٔ  .3

. اىحٍس ح٧ػٔخٍ

                                                           
 . 107، مرجع سابق، صدراسات فً التنمٌة السٌاسٌة فً بلدان الجنوب قضاٌا واشكالٌات بومدٌن طاشمة ،  1
 .51، مرجع سابق، صالبٌروقراطٌة والتنمٌة السٌاسٌة بومدٌن طاشمة ،  2

 .29عٌادة حمٌدة، مرجع سابق، ص  3
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ٝػٞف حُٔٔئ٤ُٝش حُظ٢ طوغ ػ٠ِ ػخطن ًَ ػخَٓ ٝهخطش اًح ُْ طظؼيى َٓحًِْٛ  .4

ٝطظؼوي
1

 . 

حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٝكوخ ُل٤زَ ط٘ظ٤ْ ٓؼخ٢ُ طٌٕٞ ك٤ٚ ًخكش ػ٬هخص حُِٔطش ٓيٍٝٓش ٓٔزوخ 

رؤِٓٞد ػ٢ِٔ ٝٓوٍَس ًظؼ٤ِٔخص ٤ٍٔٓش ِِٓٓش ُِـ٤ٔغ، ٝرخُظخ٢ُ ٣ؼَٔ حُـ٤ٔغ ػ٠ِ 

ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُظؼ٤ِٔخص ٝحُظ٘ظ٤ْ ٤ٓؼَٔ رط٣َوش ٝحكيس ٝٓٔظوَس ٝػخرظش ٝكظ٠ ُٞ طْ 

.  حٓظزيحٍ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٚ

٣ظظق حًُ٘ٔٞؽ حُٔؼخ٢ُ ُِظ٘ظ٤ْ رؼيس هظخثض ٤ٌِ٤ٛش ٤ًِٞٓٝش طـؼِٚ أًؼَ ًلخءس 

:  ُظلو٤ن أٛيحكٚ ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ

:  انخصائص انهيكهيت

ط٘ظْ حُوؼخ٣خ ح٩ىح٣ٍش ػ٠ِ ٗٔؾ حُشًَش، ٣ظْ ط٘ل٤ٌٛخ رؤِٓٞد هط٢ ٝكن هٞحػي  .1

ػخرظش ٣ظْ ح٫ػط٬ع رخُو٤خىس ح٩ىح٣ٍش، كٔذ هٞحػي هخ٤ٗٞٗش ط٘ظ٤ٔ٤ش ٓـَىس 

 . طـؼَ حُؼَٔ ح٩ىٍح١ ٫ شوظ٤خ، ٌُ٘ٚ أًؼَ هخر٤ِش ُِلٔخد

٣ظْ ط٘ظ٤ْ حُوؼخ٣خ ح٩ىح٣ٍش ٝكوخ ُٔزيأ طو٤ْٔ حُؼَٔ ٝكٔذ ًلخءحص ػخرظش ٌٛٙ  .2

 . ح٧ه٤َس ٣ظْ حىٍحؿٜخ ػٖٔ حُظ٘ظ٤ْ ح٢َُٜٓ ح٩ىٍح١

 . ٝٓخثَ ح٩ىٍحس ٝحُؼَٔ ٤ُٔض ٤ٌِٓش هخطش رخُز٤َٝهَحؽ٤٤ٖ .3

.  حُشوض ح١ٌُ ٣لُٞ ػ٠ِ حُٞظ٤لش ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ظٌِِٜٔخ  .4

٫ ٣وؼغ أػؼخء حُو٤خىس ح٩ىح٣ٍش ٟٓٞ ُٞحؿزخص ٜٓٔخطْٜ ٣وؼؼٕٞ ُؼزؾ  .5

اىح١ٍ ٝػ٤ِٔخص َٓحهزش ٣ظْ طٞظ٤لْٜ ػ٠ِ أٓخّ حٌُلخءس ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طلظَع 

.  ْٜٓ٘ ط٣ٌٞ٘خ هخطخ طئًيٙ حُشٜخىحص

حُٔٞظق حُٔظوظض ح١ٌُ ٣ٔخٍّ ٝظ٤لظٚ ًٜٔ٘ش أٓخ٤ٓش ٣ؼ٤ٖ رٞحٓطش ػوي ك٢  .6

ٓ٘ظذ ٓؼٕٔٞ ٓيٟ حُل٤خس ٝطؼ٣ٞغ ك٢ شٌَ أؿَس ٝحكن ٤َٓس ٓؼ٤٘ش كٔذ 

ح٧هي٤ٓش ٓغ أَٓ طؤ٤ٖٓ حُش٤وٞهش
2

  .

. ٗظخّ ُِٔـ٬ص ٝطي٣ٖٝ ح٧ٛيحف ٝحُوَحٍحص ٝحُٞهخثغ ك٢ ِٓلخص هخطش َُِؿٞع ا٤ُٜخ .7

                                                           
 .59فؤاد بسٌونً متولً ، مرجع سابق، ص 1
، 166، ص ص2014مركز الكتاب األكادٌمً، : ،عمان1، طالدولة والبٌروقراطٌة ماكس فٌبر، أبو بكر بوخرٌسة،  2

167 . 
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ح٩ػظوخى رٔزيأ حَُشي ك٢ طظَكخص أػؼخء حُظ٘ظ٤ْ ُظلو٤ن أٛيحف ٓليىس رخٓظويحّ ؽَم  .8

. ٝأٓخ٤ُذ ٣ظْ حهظ٤خٍٛخ ريهش ٝحٓظويحّ حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ

:  انخصائص انسهىكيت

هظخثض كؼخُش َٓؿٞرش طَطزؾ رظلو٤ن أٛيحف حُظ٘ظ٤ٔخص حُز٤َٝهَحؽ٤ش، ٓؼَ حُٔٞػٞػ٤ش 

.  ٝحُيهش ٝح٩ٓظَٔح٣ٍش ٝحُٞػٞف

هظخثض ٤ًِٞٓش طئى١ ا٠ُ ح٩هظ٬ٍ حُٞظ٤ل٢ طلٍٞ ىٕٝ طلو٤ن حُز٤َٝهَحؽ٤ش ٧ٛيحكٜخ، 

ٝطؼظزَ رٔؼخرش أَٓحع ُِظ٘ظ٤ْ ٓؼَ حُظِٓض، ػيّ َٓٝٗش، ح٣َُٔش حُِحثيس، ػيّ حَُؿزش ك٢ 

 .طل٣ٞغ حُظ٬ك٤خص ٝح٩ٓظ٘خع أٝ حُظَىى ك٢ ٓٔخٍٓش حُظ٬ك٤خص

:  سهبياث وايجابياث انًُىرج انبيروقراطي

:  اإليجابياث

طيػٞ حُٔ٘ظٔش حُز٤َٝهَحؽ٤ش ا٠ُ حُشَػ٤ش ٝحُؼو٤ٗ٬ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش، ًُٝي ُٔ٘غ  .1

 . حُظؤػ٤َحص ٝح٫ُٞءحص حُشوظ٤ش

ح٣ًَُِٔش ك٢ حطوخً حُوَحٍ ٖٓ أؿَ حُوؼخء ػ٠ِ حُٔلخرخس ٝح٩ؿظٜخىحص حُشوظ٤ش  .2

 . ٝطلو٤ن حُظٞحُٕ

حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَحؽ٢ ٣ٔظٞك٢ شَؽ طـِثش حُظ٘ظ٤ْ حُؼخّ ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞكيحص  .3

 . حُلَػ٤ش حُٔظوظظش ُِـخ٣ش

ٝكيس ح٧ٝحَٓ ٝحُظيكن حُؼٔٞى١ ٨ُٝحَٓ ٝحُٔؼِٞٓخص ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٔطَس ٝحَُهخرش ػ٠ِ  .4

 . حُؼَٔ

هيٍس حُز٤َٝهَحؽ٤ش ػ٠ِ أىحء ح٧ٗشطش حُٔؼ٤خ٣ٍش رٌلخءس ػخ٤ُش ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٝػغ  .5

ح٧ٗشطش حُٔظشخرٜش رؤهٔخّ ٝظ٤ل٤ش، ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ح٩ٓظلخىس ٖٓ حهظظخى٣خص حُلـْ ٝحُظو٤َِ ٖٓ 

 . ح٩ُىٝحؿ٤ش ك٢ ح٧كَحى حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔؼيحص

ٝػٞف حُٔٔئ٤ُٝش حُظ٢ طوغ ػ٠ِ ًَ كَى ىحهَ حُٔ٘ظٔش .6
1

 . 

 

 

                                                           
تأثٌر البٌروقراطٌة على تحسٌن الخدمة العمومٌة فً الجزائر، دراسة حالة اإلدارة المحلٌة لوالٌة "  جرشاو مفتاح، 1

 .19،ص 2016مذكرة ماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، " ،ورقلة
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:  انسهبياث

إ ػيّ ٝػٞف ح٤ُٔخٓش ٝػيّ حٓظوَحٍٛخ ؿخُزخ ٓخ ٗـي طيحٙ : "٣وٍٞ ح٧ٓظخً ر٬ًَٔ

ك٢ ٓل٤ؾ ح٩ىٍحس ٖٓ ٗخك٤ش ػيّ حُلؼخ٤ُش ك٢ ح٧ىحء ٝحُشَِ ك٢ حطوخً حُوَحٍحص
1

  .

طل٤ق إٔ حُز٤َٝهَحؽ٤ش أهٟٞ ٗٔز٤خ ٖٓ ح٧كِحد ٝح٤ُٜجخص ٝحُـٔخػخص ح٤ُٔخ٤ٓش، 

ٌُٖٝ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ رطز٤ؼش حُلخٍ إٔ حُز٤َٝهَحؽ٤ش طوّٞ رؤىحء أػٔخُٜخ ىٕٝ ػ٤ذ أٝ 

.  هظٍٞ

:  ويٍ أهى سهبياث انبيروقراطيت

 كَطش ٤ٜ٣ت ح٤ُٔخ٢ٓ ٫ ح٫ٓظوَحٍحُ٘وض ك٢ ٝػغ حُوطؾ ٝحُزَحٓؾ ح٤ُِٔٔش، كؼيّ  .1

ُِلِد أٝ ح٧كِحد حُٔئطِلش ٤َُ٘ هزَحص ًخك٤ش ٩ىحٍس شئٕٝ حُلٌْ حُظ٢ ٍرٔخ هخىطْٜ ا٠ُ 

 ح٤ُٔخ٢ٓ ٫ ٢ٜ٣ء ُِز٤َٝهَحؽ٤٤ٖ ح٫ٓظوَحٍطلو٤ن أٛيحف أًؼَ ٝحهؼ٤ش رخُٔؼَ كبٕ ػيّ 

 ٤ٓخٓخص ٝرَحٓؾ ٤ِٔٓش طَشي هططْٜ، رخ٩ػخكش ا٠ُ ٝكيحص حُظوط٤ؾ ٌٛٙ اطزخعكَطش 

 ح٣ٌُٖ ُْ طٔظٌِٞح حُٔئ٬ٛص ٝحٌُلخءحصح٫هظظخى٤٣ٖحُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ 
2

 . 

٣ظؼخَٓ حًُ٘ٔٞؽ حُز٤َٝهَحؽ٢ رط٣َوش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ٖٓ ه٬ٍ حُظلي٣ي حُٔٔزن ٝح٢َُٔٓ  .2

ؿ٤َ حَُٕٔ ٤ًُِٞٔخص ح٧كَحى حُؼخ٤ِٖٓ ا٠ُ اٛٔخٍ حُؼ٬هخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُيٝحكغ 

 . حُ٘ل٤ٔش

حُ٘ظَ ا٠ُ حُٔ٘ظٔش ٝحُـٜخُ ح٩ىح١ٍ ً٘ظخّ ٓـِن رؼ٤يح ػٖ طؤػ٤َحص حُز٤جش حُوخٍؿ٤ش،  .3

 . ٌٝٛح ٣ظؼخٍع ٓغ حُٞحهغ ٝٓغ حُلٌَ ح٩ىح١ٍ حُلي٣غ

حُظؤ٤ًي حُِحثي ػ٠ِ حُظوظض، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ هِن ٝكيحص ٓظظخٍػش طٌٕٞ ك٤ٜخ  .4

ح٧ٛيحف حُلَػ٤ش ؽخؿ٤ش ػ٠ِ ح٧ٛيحف ح٤ٌُِش، ٌٝٛح ٍحؿغ ا٠ُ طؼٞرش طؼي٣َ حُوٞحػي 

 .حُوخ٤ٗٞٗش

ح٩طظخٍ ر٤ٖ حُِٔطش ح٣ًَُِٔش ٝحُٔٔظ٣ٞخص حُٔوظِلش ٣ٌٕٞ رخطـخٙ ح٧ٓلَ، ٌٝٛح ٓخ  .5

٣ئى١ ا٠ُ ػيّ ؿيٟٝ حَُٓخُش، ٧ٕ حُلَى ٤ٔ٣َ ا٠ُ ػيّ حُظؼخَٓ ٓغ ح٧كٌخٍ حُظ٢ طظؼخٍع  

ٓغ آٍحءٙ ٝأكٌخٍٙ
3

 . 

                                                           
 . 59 فؤاد بسٌونً متولً، مرجع سابق، ص 1
 . 21 عٌاد حمٌدة، مرجع سابق، ص 2
 . 26 حرشاو مفتاح، مرجع سابق، ص 3
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٣لظَع حًُ٘ٔٞؽ حُز٤َٝهَحؽ٢ إٔ ٛ٘خى ٝحكيس ٓؼ٠ِ ُِؼَٔ ٝحُِٔٞى ٖٓ ه٬ٍ ػ٤ٓٞٔش  .6

حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٩ؿَحث٤ش ٓٔخ ٣ـؼِٚ ٣ظيّ رخُٞحهغ ح١ٌُ  ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ كخ٫ص ٝٓٞحهق 

 . ٓوظِلش ًَ ٜٓ٘خ ٣لظخؽ ا٠ُ ؽ٣َوش ٓوظِلش ك٢ حُظؼخَٓ

 . ؿٔٞى ه٤خىس حُز٘خء حُز٤َٝهَحؽ٢ حُؼ٤ِخ، ٝحٗظٔخثٜخ ا٠ُ ؽزوش ٓؼ٤٘ش .7

ًؼَس حُِٞحثق حُوخ٤ٗٞٗش ٣ئى١ ًؼَس حُو٤ٞى ح٩ؿَحث٤ش ك٢ ط٘ل٤ٌ حُؼَٔ ح٩ىح١ٍ، ٓٔخ ٣ٔزذ  .8

 . ٗوخؽ حهظ٘خم ٓٔظَٔس طئى١ ا٠ُ شَِ حُؼَٔ ٝٛزٞؽ ًلخءطٚ

حػظٔخى ٓزيأ ح٧هي٤ٓش ك٢ حُظَه٤ش ٣وَِ ٖٓ حٛظٔخّ حُؼخ٤ِٖٓ رخُٔزخىٍس طـخٙ حُؼَٔ، ٌٝٛح ٓخ  .9

 . ٣ظؼخٍع ٓغ ٓزيأ حُلٞحكِ، ٝرخُظخ٢ُ طئى١ ا٠ُ حٗولخع ح٩ٗظخؿ٤ش

حُؼ٬هش حُِٔز٤ش ُِـٜخُ حُز٤َٝهَحؽ٢ رخُٔٞؽ٤ٖ٘ رٔزذ ٓزيأ حُظللع ٝحُـٔٞع  .10

ٝح٣َُٔش، طشٞد ٌٛٙ حُؼ٬هش كخُش ٖٓ ػيّ حَُٔٝٗش ٝحُظِٔؾ ٝحُ٘ظَس ح٧كخى٣ش حُـخٗذ
1
. 

 انُظري نًفهىو انتًُيت انسياسيت  اإلطار: انًبحث انثاَي 

حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓلّٜٞ ًَٓذ ٣لظخؽ ا٠ُ ػزؾ ٝطلظ٤َ ٖٓ أؿَ طلي٣ي حُٔؼ٠٘ حُيه٤ن 

 .ُِٔلّٜٞ

 .اسيت ييفهىو انتًُيت انس : األولانًطهب 

ح٤ٓش ٗٞػخ ٖٓ حُـٔٞع ٝ ًُي ٍحؿغ ح٠ُ ح٫هظ٬ف ر٤ٖ ٣١ؼظ١َ حُظؼ٣َق رخُظ٤ٔ٘ش حُْ

 ٓـٔٞػش  ٖٓ حُظؼٞرخص حُظ٢ كخُض ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ا٠ُ اػخكشحُزخكؼ٤ٖ ك٢ طلي٣ي ٓلّٜٞ ُٜخ 

 . طؼ٣َق ٓٞػٞػ٢ ُٜخ ا٠ُ ىٕٝ حُظٞطَ ح٧ك٤خٕ

 (ط٤ٔ٘ش ٝ ٤ٓخ٤ٓش  )٣ظٌٕٞ ٓظطِق حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ شو٤ٖ : تعريف انتًُيت انسياسيت

" . ٤ٓخٓش "ح٫ٝ ػْ "حُظ٤ٔ٘ش "ك٬ ري ٖٓ طٞػ٤ق ُٔؼ٠٘ 

ظخَٛس هي٣ٔش ظَٜص رظٍٜٞ حُزشَ ٝ حُظـٔؼخص حٌُٔخ٤ٗش ٌُٖ حُظ٤ٔ٘ش ًٔلّٜٞ  : انتًُيت

 ، ريح ح٫ٛظٔخّ رٜخ ٖٓ هزَ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُٔل٣ٌَٖ ٝط٘خع حُوَحٍ رؼي ٜٗخ٣ش حُ٘شؤسك٢ٜ كي٣ؼش 

.  ٝط٘ؤْ ح٠ُ ط٤ٔ٘ش حهظظخى٣ش ٝط٤ٔ٘ش حؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ح٠ُٝ٧حُلَد حُؼخ٤ُٔش 

 ٓؼ٬ ٗوٍٞ ٗٔخ حُٔخٍ أهَكخُظ٤ٔ٘ش ُـش ٖٓ حُ٘ٔٞ ح١ حٍطلخع حُش٢ء ٖٓ ٓٞػؼٚ ح٠ُ ٓٞػغ 

 ح٣ُِخىس ح٣َُٔؼش ا٠ُح١ ُحى ًٝؼَ، ٝٛ٘خى ٖٓ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ ٓل٢ٜٓٞ حُظ٤ٔ٘ش ٝحُ٘ٔٞ ح١ٌُ ٣ش٤َ 

                                                           
مجلة جامعة األنبار للعلوم ، "تنظٌم البٌروقراطٌة إزاء الفكر اإلداري المعاصر" عبد الستار ابراهٌم دهام،  1

 . 13، ص2008، 02، العدد اإلقتصادٌة واإلدارٌة
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ٝحُظَح٤ًٔش ٝحُيحثٔش ه٬ٍ كظَس ٖٓ حُِٖٓ، ٝحُ٘ٔٞ ٣ليع ؿخُزخ ػٖ ؽ٣َن حُظطٍٞ حُزط٢ء 

.ٝحُظلٍٞ حُظي٣ٍـ٢
 1

 

 ريح٣ش ك٢ ػِْ ح٫هظظخى ك٤غ حٓظويّ ُِي٫ُش ػ٠ِ Développementرَُ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش 

 ٓـٔٞػش ٖٓ حُظـ٤٤َحص حُـ٣ٌٍش ك٢ ٓـظٔغ ٓؼ٤ٖ ، ك٤غ ُْ ٣ٔظؼَٔ ٌٛح أكيحعػ٤ِٔش 

 ٝكظ٠ 18حُٔلّٜٞ ٌٓ٘ ظٍٜٞٙ ك٢ ػظَ ح٫هظظخى١ حُز٣َطخ٢ٗ حىّ ٤ٔٓغ ٜٗخ٣ش حُوَٕ 

حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ح٫ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼ٘خء، كخُٔظطِلخٕ حٌُِحٕ حٓظويٓخ ُِي٫ُش ػ٠ِ 

 حٝ Matériel Progressحُظويّ حُٔخى١ : كيٝع حُظطٍٞ حُٔشخٍ ح٤ُٚ ك٢ حُٔـظٔغ ًخٕ

.  économique Progressحُظويّ ح٫هظظخى١ 
2
 

حٓظويّ ٓظطِق حُظ٤ٔ٘ش رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ك٢ حُٔـخٍ ح٫هظظخى١ حٗط٬هخ ٖٓ ًٕٞ 

.حُظ٤ٔ٘ش ٗشخؽخ حهظظخى٣خ ٣ظلَى ك٢ حطـخٙ ٓٔظو٤ْ ٣َٟ ح٠ُ طلو٤ن حُظلي٣غ 
3

 

اٗظوَ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ٖٓ ح٤ُٔيحٕ ح٫هظظخى١ ح٠ُ ح٤ُٔيحٕ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ٓظ٤٘٤خص حُوَٕ 

.  طـخٙ حُي٣ٔوَحؽ٤شح٧ٍٝٝر٤شحُؼش٣َٖ ك٤غ ظَٜ ًلوَ ٓ٘لَى ٣ٜظْ رظط٣َٞ حُزِيحٕ ؿ٤َ 

 ٫ٝكوخ ططٍٞ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش حُؼوخك٤ش حُظ٢ طٔؼ٠ َُكغ ٓٔظٟٞ حُؼوخكش ك٢ حُٔـظٔغ ٝطَه٤ش 

ح٫ٗٔخٕ، ًٌٝح حُظ٤ٔ٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طٜيف ح٠ُ طط٣َٞ حُظلخػ٬ص حُٔـظٔؼ٤ش ر٤ٖ حؽَحف 

.ٝحُٔئٓٔخص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔوظِلش ٝحُٔ٘ظٔخص ح٤ِٛ٫ش,حُـٔخػش , حُٔـظٔغ  حُلَى
4
 

ػ٤ِٔش ح٫ٗظوخٍ رخُٔـظٔؼخص ٖٓ كخُش ٝٓٔظٟٞ حى٠ٗ ح٠ُ كخُش " ٝٛ٘خى ٖٓ ٣ؼَكٜخ رخٜٗخ 

 ٓظويّ ًٔخ ٝٗٞػخ ٝطؼي ك٬ ٫ري ٓ٘ٚ ك٢ أهَ ٖٝٓ ٗٔؾ طو٤ِي١ ح٠ُ ٗٔؾ أكؼَٝٓٔظٟٞ 

." ٝحُويٓخص ح٩ٗظخؽٓٞحؿٜش حُٔظطِزخص حُٞؽ٤٘ش ك٢ ٤ٓيحٕ 
5
 

ٝطؼ٢٘ ُـش طير٤َ حَٓ ػخّ ك٢ ؿٔخػش ٓخ طير٤َح " ٤ٓخٓش"ك٢ٜ ٓشظوش ٖٓ "٤ٓخ٢ٓ "حٓخ 

 أٍٓٞطير٤َ ) ح٩ؿ٣َن، ٣ٝوظي رٜخ حطط٬كخ ٌٓ٘ حٕ حٓظؼِٜٔخ ح٩كٔخ٣ٕـِذ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ 

ًٝخٗض ك٤ٌ٘حى ىُٝش حُٔي٣٘ش ػْ طخٍص حُيُٝش حُو٤ٓٞش حُلي٣ؼش ،ٌُٜٝح كخٕ ح٤ُٔخٓش  (حُيُٝش

.  ك٤ٜخ حر٣ٞش ح٥َٓسرٌٜح ٫ ط٘طزن ػ٠ِ حُٔـظٔؼخص حُوز٤ِش ٫ٕ حُِٔطش 
                                                           

 ، مذكرة ماستر  "2014 – 1998التنمٌة السٌاسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، دراسة حالة الجزائر "حسانً بوعكاز،   1
 .13 ، ص 2015فً العلوم السٌاسٌة والعالقات   الدولٌة ، جامعة الدكتور الطاهر موالي ، سعٌدة ،   
 .07 ،  ص 2008، القاهرة، جوان مجلة دٌوان العرب" فً مفاهٌم التنمٌة ومصطلحاتها،"  نصر محمد عارف،  2
 .27 خالد سلٌمان، مرجع سابق، ص  3
4
 .3، مرجع سابق، ص فً مفاهٌم التنمٌة ومصطلحاتهامحمد نصر عارف،   

 .13 حسانً بوعكاز، مرجع سابق، ص  5
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ٖٝٓ حكيع حُظؼ٣َلخص ح٤ُٔخ٤ٓش ًُي حُظؼ٣َق ح١ٌُ ٣ظْٔ رخُطخرغ ح٤ُٓٞٔٞ حٗؼَٝرُٞٞؿ٢ 

ح٫ٗٔخم ح٤ُٔخ٤ٓش "ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ -ٍحى ٤ًِق رَحٕٝ - ٝح١ٌُ ٓـِٚ حُؼخُْ ح٫ٗؼَٝرُٞٞؿ٢

حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ح١ ٓـظٔغ ٖٓ حُٔـظٔؼخص ٣ٜظْ رللع ٝط٤ًٞي ) حً ٣َٟ حٕ اك٣َو٤خك٢ "

 ٓليى رلؼَ حُٔٔخٍٓش حُٔ٘ظٔش ُِٔطش حُوَٜػٖ اه٢ٔ٤ِحُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ٢ ػٖٔ حؽخٍ 

. (ؽ٣َن حُِـٞء ح٠ُ حُوٞس حُل٣ِ٤و٤ش

٣َٟٝ رَحٕٝ ح٣ؼخ ػٍَٝس طؼ٣َق ح٤ُٔخٓش ٖٓ ه٬ٍ طلي٣ي ٝظ٤لظٜخ ٫ ٤ِٓٝظٜخ ٝحٕ 

٣٘ظَ ح٠ُ حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ ػ٠ِ حٗٚ حًزَ ٖٓ ًُي حُـِء ٖٓ حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٣ٜظْ رللع حُ٘ظخّ 

 ٓليى، كؼ٘يٓخ طيٓؾ ًِٔش ٤ٓخٓش ح٠ُ ًِٔش ط٤ٔ٘ش ٗلظَ اه٢ٔ٤ِ اؽخٍح٫ؿظٔخػ٢ ػٖٔ 

. ػ٠ِ ٓخ ٠ٔٔ٣ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش رٔوظِق ٓي٫ُٞطٜخ ٝهظخثظٜخ

ٝهي حهظِق ػِٔخء ح٤ُٔخٓش ك٢ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝهي حٓظويّ حُٔظطِق ٝٗخهشٚ 

.حُؼي٣ي ٖٓ حُٔل٣ٌَٖ ًٝخٕ ٌَُ ْٜٓ٘ ٍح٣ٚ حُوخص
1
 

 ُظٍٜٞ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ًخٕ ك٢ حػوخد حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ح٩ٍٛخطخصحٕ 

:  حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٝحٝحثَ حُو٤ٔٔ٘خص ٌٝٛح ٗظ٤ـش ٫ُظوخء ػخ٤ِٖٓ ٍث٤٤ٔ٤ٖ ٛٔخ

حطٔخع ىٝحثَ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحٓظيحى ٗشخؽ حُيح٤ٍٖٓ ك٢ طِي حُلظَس هخٍؽ ٗطخم حُؼخُْ 

. حُؼَر٢، ٤ُشَٔ ٓـظٔؼخص حُؼخُْ حُؼخُغ

 حُٔيٍٓش ح٤ًُِٞٔش ك٢ ٓؼط٤خص حُزلغ ٝحُيٍحٓش ك٢ أكيػظٜخًٌٝح رٔزذ حُؼٍٞس حُظ٢ -

.حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش
2
 

 ظٍٜٞ ػيس أكَُص ٗظ٣َش ٜٝٓ٘ـ٤ش ٓوظِلش أرؼخىٝرخُظخ٢ُ حطوٌ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش 

حؿظٜخىحص ٝطظٍٞحص ُظلي٣ي ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ، حً طؼظزَ شَؽ ٓٔزن ُظلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش 

 حُيحه٢ِ كؼ٬  ح٧ٖٓ ٖٓ ح٫ٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحى٢ٗح٫هظظخى٣ش ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ طٞك٤َ كي 

 أ١ػٖ ططز٤ن حُوخٕٗٞ، ٝٛ٘خى طظٍٞ ٣َٟ حٕ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ 

                                                           
 .24 عٌاد حمٌدة ، مرجع سابق، ص  1
:  ، األردن1، ط (حمٌدي عبد الرحمان، محمد عبد الحمٌد : تر ) نظرٌة التنمٌة السٌاسٌة، رٌتشارد هٌجوت،  2

 .44 ، ص 2000المركز العلمً للدراسات السٌاسٌة ، 
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ػزخٍس ػٖ حُٔلظِش ح٤ُٔخ٤ٓش ُؼ٤ِٔش حُظلي٣غ ح٤ُٓٞٔٞ حهظظخى١ حٝ حُٔظَٜ ح٤ُٔخ٢ٓ 

.حُٔؼزَ ػٖ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ٝحُٔظخكذ ُٜخ
1
 

 ٌٓ٘ ظٍٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ًلوَ ؿي٣ي ك٢ ػِْ ح٤ُٔخٓش ٣ٜظْ رظط٣َٞ حُزِيحٕ ؿ٤َ 

ح٫ٍٝٝر٤ش ٛ٘خى ًْ ٛخثَ ٖٓ حٌُظخرخص كٍٞ ٌٛح حُٔلّٜٞ، ٣ظؼذ طظزؼٜخ ٝطوظ٤ٜخ طيٍٝ 

ؿ٤ٔؼٜخ كٍٞ حُٔلّٜٞ ٗلٔٚ ٝطٔؼ٠ ُِـخ٣ش ٗلٜٔخ حٗط٬هخ ٖٓ ٗلْ حُِٔٔٔخص حُظ٢ حٗطِوض 

. ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ح٠ُٝ٧ٜٓ٘خ حٌُظخرخص 
2
 

 طؼ٣َق ؿخٓغ ٝٓخٗغ ا٣ـخىٖٓ ر٤ٖ حُٔلخ٫ٝص حُؼي٣يس ُظؼ٣َق حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ظؼذ 

 ؽَم ٓوظِلش َٓطزطش رخُؼخَٓ حُــَحك٢ رؤٍرغُِٔلّٜٞ، ٗـي رؼؼخ ٜٓ٘خ ط٘خٍٝ حُٔلّٜٞ 

. ٝحُٞظ٤ل٢, حُـخث٢,حُِـ١ٞ ,

 حُٔـظٔؼخص كي٣ؼش ح٫ٓظو٬ٍ كخُظ٤ٔ٘ش ا٣٠ُش٤َ : حُظؼ٣َق حُــَحك٢ ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش

 طظؼِن رخُيٍٝ حُلو٤َس ٝحُظ٢ ٢ٛ أٜٗخح٤ُٔخ٤ٓش ٤ُْ ُٜخ ٓلظٟٞ حٝ هظخثض ٓليىس ٓخ ػيح 

حهَ طظ٤٘غ ٝط٤ٔ٘ش ٤ٓخ٤ٓش،
3

  

ٝطؼ٢٘ ٍرؾ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش رؼ٤ِٔش حُظلي٣غ حُٞحٓؼش ٝرخُظخ٢ُ طؼ٣َق : انتعريف انهغىي

حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش رخٜٗخ حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ، ح١ حٜٗخ طش٤َ ح٠ُ ػ٤ِٔش ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حَُٔكِش 

حُظو٤ِي٣ش ح٠ُ حَُٔكِش حُؼظ٣َش حُظ٘خػ٤ش، كخُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ ػزخٍس ػٖ حُ٘ظخثؾ 

-.ٛ٘ظـظٕٞ ٝىٝٓ٘ـخٍ–ح٤ُٔخ٤ٓش ُِظلي٣غ ٌٝٛح ٛٞ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ هظيٙ 
4
 

طؼ٠٘ كًَش حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٗلٞ ٓخ طٔظخُ رٚ حُؼ٤ِٔش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ : حُظؼ٣َق حُٞظ٤ل٢

 حُلَػ٤ش ٨ُؿِٜسحُٔـظٔغ حُظ٘خػ٢ حُٔؼخطَ ٝحُظ٢ طشَٔ طوظ٤ض ح٫ىٍٝ ٝح٫ٓظو٤ُ٬ش 

ٝحُؼِٔخ٤ٗش، ٝرٔؼ٠٘ حهَ حًظٔخد حُوظخثض ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظ٬ُٓش ُِٔـظٔؼخص حُـَر٤ش 

  .حُظ٘خػ٤ش

 

                                                           
، مذكرة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة  "واقع التنمٌة وفق مؤشرات الحكم الراشد فً المغرب العربً " لٌلى العجال ،  1

 .29 ، ص 2010والعالقات الدولٌة ، جامعة منتوري، قسنطٌنة، 
دراسة نقدٌة مقارنة فً ضوء المنظور الحضاري : نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة المعاصرة نصر محمد عارف،  2

  .232دار القارئ العربً، ص : ، القاهرةاالسالمً
 .29 ، مرجع سابق، ص دراسات فً  التنمٌة السٌاسٌة فً بلدان الجنوب قضاٌا وإشكالٌات بومدٌن طاشمة،  3
مذكرة ماجستٌر  "( 1999 – 1989 )لمجتمع المدنً ودوره فً التنمٌة السٌاسٌة فً الجزائر " هشام عبد الكرٌم، ا 4

 .53، ص 2006فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، 
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: انتعريف انغائي

 ٛيف ٝحكي أٓخ حُظ٢ ٣َحٛخ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝٛٞ ح٧ٛيحفطؼ٢٘ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ح٫ٗظوخٍ ح٠ُ 

 حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ حُي٣ٔوَحؽ٤ش ا٤ُٜخ حُظ٢ طٔؼ٠ ح٧ٛيحف ٓظؼيىس ٖٝٓ ر٤ٖ أٛيحفحٝ 

ح٫ٗظٔخء ,حُظوظض ,حُويٍس , حُٔٔخٝحس ,حُظؤ٤ْٓحُظؼزجش ,حُٔشخًٍش , حُشَػ٤ش, ح٫ٓظوَحٍ,

.ٝح٫طـخٙ ٗلٞ حُز٤َٝهَحؽ٤ش,حُؼو٤ٗ٬ش , حُظٌخَٓ,حُظ٣ُٞغ ,حُظـِـَ ,
1
 

 ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش طِي حُظ٢  كيىٛخ رٞطلٜخ ٓـَى حُزلغ أػط٤ض حُظؼ٣َلخص حُظ٢ أٝحثَٖٓ 

ػٖ حُظـ٤٤َ ٌٝٛح ٓخ حشظِٔض ػ٤ِٚ ػيى ٖٓ حُيٍحٓخص حُظ٢ طَٟ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٤ِٔش 

. طٔؼ٠ حُيٍٝ ٝحُٔـظٔؼخص ٖٓ ه٬ُٜخ ٫ًظٔخد هيٍس ػخٓش ػ٠ِ ح٫ٗـخُ ٝطل٤ٔ٘ٚ

هيٍس حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ػ٠ِ طلو٤ن " رخٜٗخ Gabrial Almondؿخر٤٣ََ حُٔٞٗي–٣ؼَكٜخ 

 ح٧ىٝحٍحُظٔخ٣ِ حُ٘ز١ٞ ٝحُظوظض حُٞظ٤ل٢ حٌُِحٕ ٣ش٤َحٕ ح٠ُ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طظـ٤َ ُٜخ 

". ٝطظزق حًؼَ طوظظخ 

رخٜٗخ حٓظـخرش حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِظـ٤٤َحص ٓٞحء ًخٕ ك٢ ىحهَ حُٔـظٔغ حٝ " ح٣ؼخ  ٣ٝؼَكٜخ

، ًٔخ ٣َٟ ػ٠ِ حٜٗخ حُظٔخ٣ِ ٝحُظوظض حُٔظِح٣ي ٤ُِٜخًَ ح٤ُٔخ٤ٓش "ىحهَ حُز٤جش حُي٤ُٝش

.ٝحُؼِٔ٘ش حُٔظِح٣يس ُِؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش 
2

 ٝحُظٔخ٣ِ ٝحُظوظض َٓطزؾ رخُٞظخثق حُظ٢ طوّٞ رٜخ 

 حُلَػ٤ش ُِ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٣َٟٝ ح٧ٗظٔش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼ٤ِٔخص ٝحُظلخػ٬ص ىحهَ ح٧ر٤٘ش

 حُٞظخثق أىحء أِٓٞد أٓخّ حُظٔخ٣ِ ر٤ٖ حُ٘ظْ حُظو٤ِي٣ش ٝحُلي٣ؼش هخثْ ػ٠ِ إٔحُٔٞٗي 

 حُلي٣غ رخُظلي٣ي ٝحُؼ٤ٓٞٔش ٓوخرَ ح٫ٗظشخٍ ح٧ِٓٞدح٤ُٔخ٤ٓش حُٔوظِلش ك٤غ ٣ظ٤ِٔ 

 ح٤ُٔخ٤ٓش حُـَر٤ش ح٧ٗظٔشٝحُوظٞط٤ش ُِظو٤ِي١، ٌٝٛٙ حُوظخثض ٢ٛ حُظ٢ ط٤ِٔ ططٍٞ 

حُظ٢ طؼي ًٗٔٞؿخ ُِظطٍٞ ٝحُظ٤ٔ٘ش ُزو٤ش حُيٍٝ
3

 .

ٝػغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوظخثض ح٤ُِٔٔس حُوخرِش ُِظطز٤ن ػ٠ِ ح١ ٗظخّ ٤ٓخ٢ٓ، ٌٛٙ 

:  أرؼخى طـي٣ي طخؿٜخ ك٢ ػ٬ع أًؼَحُوظخثض حٝ حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ػزَ ػٜ٘خ رظٍٞس 

.ح٧ىحء ٝأِٓٞد,، حُؼِٔخ٤ٗش ٝح٧ىٝحٍ ح٧ر٤٘شط٤ِٔ ٝط٘ٞع -
4
 

                                                           
 .30 ، مرجع سابق ، ص دراسات فً  التنمٌة السٌاسٌة فً بلدان الجنوب قضاٌا وإشكالٌات بومدٌن طاشمة،  1
 .14 حسانً بوعكاز، مرجع سابق، ص  2
 .14 نفس المرجع، ص  3
 .41 ، ص  نفس المرجع بومدٌن طاشمة ، 4
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 ٓـَٔ ىٍحٓخص حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش حٕ حُٔوٞٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش ا٠ُحٓظ٘خىح :  ؿِح٢ُ أٓخٓش٣َٟٝ 

 . (حُظٔخ٣ِ ٝحُويٍس،حُٔٔخٝحس ) أٓخ٤ٓشُٔلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش حٗٔخ ٣ظٔؼَ ك٢ ػ٬ع ٓلخ٤ْٛ 

  حٕ طٔٞى ك٢ حُٔـظٔغ هٞحػي هخ٤ٗٞٗش طظْٔ رخُؼ٤ٓٞٔش ٝططزن ٣ٝéquilleؼ٠٘ رخُٔٔخٝحس 

 ىٕٝ حٓظؼ٘خء ، ٝحٕ ٣ٌٕٞ ط٢ُٞ حُٔ٘خطذ حُؼخٓش هخثٔخ ػ٠ِ حٌُلخءس ح٧كَحىػ٠ِ ؿ٤ٔغ 

. ٝحُويٍس ٓغ طلو٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔشخًٍش حُشؼز٤ش

 ًٌُٝي ر٤ٖ حُٔئٓٔخص ح٧ىٝحٍ رٔؼ٠٘ حُظوظض ٝحُلظَ ر٤ٖ différentiationٝحُظٔخ٣ِ 

 كخٜٗخ طؼ٢٘ طٞحكَ هيٍحص ٓؼ٤٘ش capacitéٝح٫طلخىحص حُوخثٔش ك٢ حُٔـظٔغ حٓخ حُويٍس 

- ٣ٍظشخٍى ٤ٛـٞص–ٌٛح ٝهي كخٍٝ (ح٫ٓظوَحؿ٤ش ٝحُظ٣ُٞؼ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش)ُِ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ 

ك٢ ىٍحٓظٚ حُظل٤ِ٤ِش ُٔوظِق حُظ٤خٍحص حُل٣ٌَش حُظ٢ ط٘خُٝض حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش حٕ ٣ظَ ح٠ُ 

ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ حٝ حُظظٍٞحص ٖٓ ه٬ٍ ىٓـٚ ُٔوظِق حُظ٤خٍحص حُل٣ٌَش
1

 .

 ٓليىس ُٜخ، ًُٝي ُؼيّ ٝؿٞى حطلخم ػخّ اؿخرش ٫ أٓجِشحٕ ىٍحٓش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ططَف 

كٍٞ ٓيُُٜٞخ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٓظويحٓٚ، ح٫ حٗٚ ٓخ ُحٍ طؼز٤َح ؿخثٔخ ٝػزخر٤خ ٣ٝلَٔ ػيس 

حٕ ٣ويّ ٝطلخ ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش كًٌَ حٜٗخ طٞكَ - ٝحٍى-ٓؼخ٢ٗ ك٢ حٕ ٝحكي، كٔؼ٬ كخٍٝ 

 ًٝحص ٗظخّ ٝح٧ىٝحٍ ح٧ر٤٘شىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُظٔخ٣ِ ر٤ٖ حُٞظخثق ٝطلون حُظٌخَٓ ك٢ 

ػو٢ٗ٬ ٍٝش٤ي ٣ظٔظغ ر٫ٞء شؼز٢ ٓغ حطٔخع حُٔشخًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطٞحكَ حٖٓ ٝحٓظوَحٍ 

.حُ٘ظخّ 
2
 

ػٖ حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ ًٞٗٚ  sumuel hintiykton - صايىيم هيُتكتىٌ–٣ٝظليع 

حٗٚ ػ٤ِٔش ٓظؼيىس حُٞؿٞٙ طظؼٖٔ ؿِٔش ٖٓ :" َٓحىكخ ُؼ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٤وٍٞ

حُظـ٤٤َحص ك٢ ًَ ؿٞحٗذ حُل٤خس حُل٣ٌَش ٝؿ٤َٛخ ٝحٕ حُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِظلي٣غ ػ٘يٙ ٛٞ 

 طٞٓغ ٟ حٍاػخكش,ٝحُٔشخًٍش , ٝحُؼوخكش,ٝحُي٣ٔوَحؽ٤ش ,ٝحُؼِٔخ٤ٗش , ٝحُظظ٤٘غ, حُظلؼَ

 ػ٠ِ ر٤جظٚ ُظل٤ٖٔ ٓٔظ٣ٞخص حُظلش كٜٞ كخُش طؼزجش طـؼَ حُ٘خّ ٣ـ٤َٕٝ ح٩ٗٔخٕٓؼَكش 

                                                           
دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً شروطها الموضوعٌة : التنمٌة السٌاسٌة فً الوطن العربً و أفاقها"حسٌن بن كادي ،   1

-2007مذكرة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، " ومعوقاتها األساسٌة،

 .39 ص 2008
دور التنمٌة السٌاسٌة فً األداء الوظٌفً للمجالس المنتخبة المحلٌة، دراسة حالة ، المجلس الشعبً " زكرٌاء بختً،  2

 2009-2008، مذكرة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة، جامعة بن ٌوسف بن خدة ، الجزائر، "الوالئً لوالٌة المسٌلة

 .19،ص 
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 ُِظ٤ٔ٘ش أ٤ٔٛش ح٧ًؼَٝٝكوخ ُٞؿٜش ٗظَٙ حٕ حُـٞحٗذ "ٖٓ ه٤ْٜٔ ٝٓٞحهلْٜ ُز٘خء ٓـظٔغ ؿي٣ي

:  ٍث٤ٔ٤شأْٓح٤ُٔخ٤ٓش طوّٞ ػ٠ِ ػ٬ع 

ٝحُي٤٘٣ش , رخٓظزيحٍ حًزَ ػيى ٖٓ حُِٔطخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُظو٤ِي٣ش ىطَش٤ي حُِٔطش ًٍٝ-

. رِٔطش ٝحكيس ػِٔخ٤ٗش ٝه٤ٓٞش,ح٫ػ٤٘ش ٝ  ٝح٣َٓ٧ش

. ٧ىحثٜخ ٓظوظظش حر٤٘ٚطٔخ٣ِ حُٞظخثق ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطط٣َٞ -

٣ُخىس حُٔشخًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُظؼ٣ِِ ٤ٓٝطَس حُلٌٞٓش ٓغ حُشؼذ ٓوخرَ ٍهخرش حُشؼذ ػ٠ِ -

حُلٌٞٓش
1

 .

ٓـٔٞػش ٖٓ حُظـ٤َحص طٔظٜيف حُؼوخكش "ٝٛ٘خى ٖٓ ٣٘ظَ ح٠ُ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش رخػظزخٍٛخ 

 حُظلٍٞ ٝاكيحع ٗظخّ كي٣غ ا٠ُ ٗوَ حُٔـظٔغ ٖٓ ٗظخّ طو٤ِي١ ا٠ُٝحُز٤٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓئى٣ش 

 ؿي٣يس ر٢٘ طؤ٤ْٓ رِٓخّ حُٔزخىٍس ٖٓ حؿَ ح٧هٌ ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕك٢ هيٍس ٝهخر٤ِش 

ٝطط٣َٞ ه٤ْ ػظ٣َش هخىٍس ػ٠ِ حٓظ٤ؼخد ٓخ ٣ؼَع ٖٓ ٓش٬ٌص ٝحُٔؼ٢ ُلِٜخ ٝحُظ٤ٌق 

".  حؿظٔخػ٤ش ؿي٣يسأٛيحف طلو٤ن ٧ؿَٓغ حُٔطخُذ ٝحُظـ٤َحص حُٔٔظَٔس ٝحُٔؼ٢ 

طؼزجش حُـٔخ٤َٛ ٝطلخػِْٜ ٓغ حُ٘ظخّ حُوخثْ، ٝػيّ ٝهٞكْٜ  "أٜٗخ ُظؼ٣َلٜخ آهَٕٝ ٣ٌٝٛذ 

, ح٫ٓظوَحٍ "أٜٗخ ٝأ٣ؼخ"ٓٞهق ح٬ُٓزخ٫س ٣ٝظْ ًُي ريٍؿش ٖٓ حُٔشخًٍش حُشؼز٤ش حُٔٞٓؼش 

 شٌَ ٖٓ حُظويّ أٜٗخ أٓخ٣َّٝطزؾ ح٫ٓظوَحٍ رٔلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ػ٠ِ ,ٝحُظـ٤٤َ حُٔ٘ظْ 

".ح٫هظظخى١ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُز٤جش ح٬ُٔثٔش ٌُُي 
2

  

 كٌٞٓش ربهخٓش حُشن ح٤ُٔخ٢ٓ ُظ٤ٔ٘ش شخِٓش أٜٗخ"ًٔخ ٣ؼَف ٤ُٓٞخٕ رخ١ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش 

ه٣ٞش هخىٍس ػ٠ِ طؼزجش هطخع ػ٣َغ ٖٓ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ُظلو٤ن ح٫ٗـخُحص حُٔظؼيىس ٝهظي رٚ 

حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طظؼِن رظلي٣ي ر٘خء حُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش كظظزق كٌٞٓش ٍحشيس 

".ٝحُٔشخًٍش حُشؼز٤ش ٢ٛ حُلخطَ ر٤ٖ ٗظخّ حُلٌْ ٝٓخ ٣ٔزوٚ ٖٓ ٗظْ 
3
 

: ػشَ طؼ٣َلخص ًٌَٗ ٜٓ٘خ (ؿٞحٗذ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش)ػٖٔ ًظخرٚ - ٤ُٓٞخٕ رخ١–ٝهي ؿٔغ 
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:  انتًُيت انسياسيت هي انتحذيث انسياسي

ح١ٌُ ٣وظي رٚ طِي حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طظؼِن ر٘ٞحك٢ حُظلي٣ي ك٢ حُز٘خءحص ٝحُٔئٓٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش 

حُوخثٔش ٖٓ ٗخك٤ش ٝك٢ ؿٔخٍ حُلٌَ ٝحُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ ٗخك٤ش حهَٟ، ٖٓ ػْ طظزق حُِٔطش 

حَُش٤يس ٝحُز٘خءحص حُٔظٔخ٣ِس ٝحُٔشخًٍش حُشؼز٤ش ٢ٛ حُلخطَ ر٤ٖ ٗظْ حُلٌْ حُلي٣ؼش ٝٓخ 

.ٓزوٜخ ٖٓ ٗظْ ٤ٓخ٤ٓش طو٤ِي٣ش ٝحُٔؼ٤خٍ حُلو٤و٢ ُظطٍٞ حُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطويٜٓخ
1
 

حٕ ٌٛح حُظطٍٞ ػ٬ٝس ػ٠ِ حٗٚ ُْ ٣لَم ر٤ٖ حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ ح١ٌُ ٣ٜظْ رخُظطٍٞ حُظ٘خػ٢ 

ُِيٍٝ ٣ٝؼظزَ حُظ٘خػش ٓؼ٤خٍ ططٍٞ حُٔـظٔؼخص ٝر٤ٖ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٢ٛ حشَٔ 

٣ـؼَ حُـَد ًٗٔٞؽ ٬ُهظيحء   ٖٓ حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٣لَٔ رؼيح ح٣ي٣ُٞٞؿ٤خ ؿَر٤خٝأٝٓغ

رٚ، ٓظـخ٬ٛ حُؼٞحهذ حُ٘خؿٔش ػٖ حٓظ٤َحى حًُ٘ٔٞؽ حُـَر٢ ٝططز٤وٚ ك٢ ٓـظٔغ ٓـخ٣َ ُٚ 

 حُلَم ر٤ٖ اؿلخُٖٚٓ ك٤غ ه٤ٔٚ ٝٓزخىثٚ، ٌُح كٌٜح حُظطٍٞ كشَ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُ٘ظ١َ ػ٘ي 

حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُظطز٤و٢ رلشَ حُ٘ٔخًؽ حُٔٔظٍٞىس ٖٓ 

.أٗلْٜٔحُـَد حُظ٢ ؽزوض ػ٠ِ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ٌٝٛح رخػظَحف ػِٔخء ىٍٝ حُـَد 
2
 

: انتًُيت انسياسيت هي تحقيق انًشاركت انسياسيت

 ؿَٞٛ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ حُٔشخًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝط٤ٓٞغ هخػيس إٍٔٝ ص ٣ٔظ٘ي ٌٛح حُض

حُٔشخًٍش حُشؼز٤ش ك٢ ط٘غ حُوَحٍحص حُظ٢ طئػَ ك٢ ك٤خس حُـٔخ٤َٛ كخػَح ٝٓٔظوز٬، ٍؿْ 

 ك٢ ػ٤ِٔش حُوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝطؤػ٤َٛخ حُٔشخًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش أ٤ٔٛش

ك٢ٜ ٓوخٍٗش رخُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٫ طٔؼَ ح٫ ؿِءح ٜٓ٘خ، ٤ُٝٔض ح٫ ؿخ٣ش ٖٓ ٓـٔٞػش حُـخ٣خص 

. حُظ٢ ط٘شيٛخ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش

: انتًُيت انسياسيت هي تطىير انثقافت انسياسيت في انًجتًع

 حُؼوخكش إٔ ٝؿٞى ػوخكش ٤ٓخ٤ٓش ػظ٣َش رلـش ا٠ُ أًؼَ حُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش حُلي٣ؼش طلظخؽ إٔ 

ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ ٓـٔٞع ح٫طـخٛخص ٝحُٔؼظويحص ٝحُٔشخػَ حُظ٢ طؼط٢ ٗظخٓخ ٝٓؼ٠٘ ُِؼ٤ِٔش 

ٝطليى حُٞػغ : ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطويّ حُوٞحػي حُٔٔظوَس حُظ٢ طلٌْ حُِٔٞى ىحهَ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ

.اؽخٍٙح١ٌُ ٣ليع ٌٛح حُِٔٞى ك٢ 
3
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: انتًُيت انسياسيت هي بُاء انذيًقراطيت

 حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش طَطزؾ رز٘خء حُٔئٓٔخص حُي٣ٔوَحؽ٤ش أ٣ٕٔظٔي حُظظٍٞ كٌَطٚ ٖٓ كو٤وش 

حُظ٢ طٔٔق ريهٍٞ شَحثق ٝحٓؼش ٖٓ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ك٢ حُؼ٤ِٔش ح٤ُٔخ٤ٓش كؼ٬ ػٖ طٞك٤َ 

 ك٢ ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش، حُظؤػ٤َحُٞٓخثَ ٝحُو٘ٞحص حُشَػ٤ش حُظ٢ طٌْٜٔ٘ ٖٓ 

 ىٍٝ حُٔٞحؽٖ ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ُظؤ٤ًي حُلَطش ٝاطخكش
1

 . 

حٕ ٍرؾ طل٤َٔ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش رٔلّٜٞ حُي٣ٔوَحؽ٤ش ٓخ ٛٞ ح٫ ط٣َٝؾ - ٤ُٓٞخٕ رخ١–٣ش٤َ 

 ٖٓ أهَٟ ٓؼ٘خٛخ ح٫ ٖٓ ه٬ٍ ٓـٔٞػش طؤهٌ ٝه٤ْ ؿَر٤ش ، ٝحٕ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٫ ٧كٌخٍ

حُو٤ْ ، ٌٛح حُظؼ٣َق ٣ظؼخٍع ٝح٫ػظٔخى ح١ٌُ ٣َٟ حٕ حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٣ـذ حٕ طٌٕٞ 

  اهلخّ ػ٠ِ كخُظؤ٤ًي ٓٔخ طؼٌْ حُو٤ْ ٝرخُظخ٢ُ أًؼَ طؼٌْ حُٞحهغ ٝاٜٗخٓظلٍَس ٖٓ حُو٤ٔش 

حُي٣ٔوَحؽ٤ش ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش رؼي ػخَٓ ٓؼ٤ن ُٜخ
2

 .

:   وانقاَىَيتاإلداريتانتًُيت انسياسيت هي انتًُيت 

 ك٢ حُيُٝش حُلي٣ؼش كخىح طلون ح٩ىحٍس ػ٠ِ ٤ٓخىس حُوخٕٗٞ ٝحٗظظخّ ح٤ٔٛ٧ش٣ؼِن ٌٛح حُظؼ٣َق 

 حػظزخٍٛٔخ ىُٝش ٗخ٤ٓش ٤ٓخ٤ٓخ، ٢ٛٝ حُيُٝش حُظ٢ ٣٘شَ ك٤ٜخ حكظَحّ أٌٖٓحٕ ح٧َٓ ٌٛحٕ 

 كي٣ؼش ًحص كؼخ٤ُش ٫ طئػَ ك٤ٜخ حُظل٫ٞص ح٤ُٔخ٤ٓش، كخُ٘ٔٞ اىحٍسىُٝش حُوخٕٗٞ، ٝطوّٞ ك٤ٜخ 

.  ٝحُوخ٢ٗٞٗ كٔذ ٌٛح حُظظٍٞ ٛٔخ ٖٓ ٓٔظِِٓخص حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓشح٩ىح١ٍ

 ؿ٤َ أٜٗٔخ ىػخثْ حُيُٝش حُلي٣ؼش ؿ٤َ آٍخء ٝحُوخ٤ٗٞٗش ك٢ ح٩ىح٣ٍش حُظ٤ٔ٘ش أ٤ٔٛشكَؿْ 

 ح٩ىح٣ٍش ٖٓ حُظ٤ٔ٘ش أٝٓغًخك٤خٕ ٫ٝ ٣ش٬ٕٔ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش، كخُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش حشَٔ ٝ 

ٝحُوخ٤ٗٞٗش
3
. 

:   حُظخ٤ُشح٧كٌخٍحُظؼ٣َلخص حُظ٢ ؿٔؼٜخ ٝحهظَكٜخ ك٢ - ٤ُٓٞخٕ رخ١–   ُوض 

.  ك٢ ػ٬هظْٜ رخُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓح٧كَحىح٤َُٔ ٗلٞ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ / 1

. هيٍس حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ػ٬هظٚ ٓغ حُز٤جش حُٔل٤طش ٖٓ ه٬ٍ حُلؼخ٤ُش ٝحُظ٤ٌق/ 2

. ىحهَ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓٝحُز٢٘حُظٔخ٣ِ حُ٘ز١ٞ ٝطوظض حُٔئٓٔخص / 3
14 
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ػ٤ِٔش ٤ٓخ٤ٓش ٓظؼيىس حُـخ٣خص "ٝك٢ ػٞء ٓخ طويّ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ حٕ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ 

ٝطلو٤ن حُظٌخَٓ ٝح٫ٓظوَحٍ ىحهَ ٍرٞع حُٔـظٔغ، ٣ُٝخىس ,طٔظٜيف ط٤َٓن كٌَس حُٔٞحؽ٘ش

ٝطيػ٤ْ هيٍس حُلٌٞٓش ح٣ًَُِٔش ػ٠ِ ,ٓؼي٫ص ٓشخًٍش حُـٔخ٤َٛ ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش 

 حُيُٝش ، ٍٝكغ ًلخءس ٌٛٙ حُلٌٞٓش ك٤ٔخ ٣ظظَ اه٤ِْٛخ ٤ٓٝخٓخطٜخ ػ٠ِ ٓخثَ ٕ هٞح٢ٗأػٔخٍ

رل٤غ , حُشَػ٤ش ػ٠ِ حُِٔطش اػلخءرظ٣ُٞغ حُو٤ْ ٝحُٔٞحٍى ح٫هظظخى٣ش حُٔظخكش، كؼ٬ ػٖ 

ٓغ َٓحػخس حُلظَ , هخ٢ٗٞٗ كن ك٤ٔخ ٣ظظَ رخػظ٬ثٜخ ٝٓٔخٍٓظٜخ ٝطيحُٜٝخ أٓخّطٔظ٘ي ح٠ُ 

 ح٧هَٟر٤ٖ حُٞظ٤لظ٤ٖ حُظش٣َؼ٤ش ٝحُظ٘ل٣ٌ٤ش رل٤غ طوّٞ ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٤ٛجش ٓٔظوِش ػٖ 

. حُٞٓخثَ حٌُل٤ِش رظلو٤ن حَُهخرش حُٔظزخىُش ر٤ٖ ح٤ُٜجظ٤ٖاطخكشكؼ٬ ػٖ ,
1
 

ٖٓ حُظؼخ٣ٍق حُٔخروش ٣ٌٖٔ حٓظو٬ص ٓٔخص حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي رؼغ حُٔل٣ٌَٖ 

:   ٌٛٙ حُٔٔخص ك٢أْٛطظِوض 

 ؽ٣ِٞش ًحص َٓحكَ طظطِذ كظَس ٤ُ٘ٓش ؽ٣ِٞش ه٬ٍ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُٔـظٔؼخص  أٜٗخ-1

. حُظو٤ِي٣ش ح٠ُ حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش ٣ٌٕٝٞ ًُي ػزَ َٓحكَ حٝ ٓٔظ٣ٞخص ٓوظِلش

حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ ػخ٤ُٔش ٝٗظخ٤ٓش ٝٓظـخٗٔش طليع ك٢ ًَ حُٔـظٔؼخص رلؼَ ظخَٛس -2

 طـ٤٤َ ك٢ ٓـخٍ ٓؼ٤ٖ ٣ظزؼٚ طـ٤٤َ ك٢ ًَ حُٔـخ٫ص ٝأ١حُؼُٞٔش ٝططٍٞ طو٤٘خص ح٫طظخٍ 

ح٧هَٟ
2

 .

 حُزؼغ، ٓظـخٗٔش طلَٔ ٓٔخص ٣زؼؼٜخٌٝٛح ٣ؼ٢٘ حٕ ػ٘خطَ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓظَحرطش 

 ، كؼ٠ِ حُٔـظٔؼخص حُظو٤ِي٣ش حُظو٢ِ ػٖ رؼغ ػخىحطٜخ حٝ ح٩ٗٔخ٤ٗشٓشًَش ُِٔـظٔؼخص 

. طط٣َٞٛخ ٝكن ٓظطِزخص حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش 

. ٢ٛ ػ٤ِٔش ٓٔظَٔس ٫ طظٞهق ػ٘ي كي ٓؼ٤ٖ ٖٓ حؿَ طلو٤ن حُظويّ-3

 ط٤٤ٌق حُٞحكي حُـي٣ي ٓغ حُوي٣ْ، ٢ٛٝ ؿ٣ٌٍش حٝ ػ٣ٍٞش اػخىس٢ٛ ػ٤ِٔش ٓؼويس طظطِذ -4

.ٗظ٤ـش ط٘خهؼخص ر٤ٖ ٓخ ٛٞ طو٤ِي١ ٝٓخ ٛٞ ؿي٣ي
3
 

 

 

                                                           
 .204، مرجع سابق، ص التخلف السٌاسً وغاٌات التنمٌة السٌاسٌة أحمد وهبان،  1
 .24 أباش عائشة، مرجع سابق، ص  2
 .24 نفس المرجع، ص  3
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 .َظرياث انتًُيت انسياسيت: انًطهب انثاَي

–طوظِق حُ٘ظ٣َخص حُظ٢ شٌِض َٓؿؼ٤ش ٝٓ٘طِن ُيٍحٓش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٤غ ٣ظ٘لٜخ 

ًٝٗٔٞؽ ٓيٍٓش حُظزؼ٤ش ,ًٝٗٔٞؽ حشظَح٢ً ,  ؿَر٤ُ٢زَح٢ُح٠ُ ًٗٔٞؽ - ٗظَ ٓلٔي ػخٍف

(حُٔخ٤ًٍٔش حُـي٣يس)
1

 .

ٝحُ٘ظ٣َش , ٗظ٣َش حُظلي٣غ حُـَر٤ش أُٜٝخ:  ٗظ٣َظ٤ٖا٠ُك٤ظ٘لٜخ - ٣ٍظشخٍى ٤ٛـٞص–حٓخ 

.حَُحى٣ٌخ٤ُش حُظ٢ طظْ ٗظ٣َش حُظزؼ٤ش ٝحُ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش حُـي٣يس
2
 

:  َظريت انتحذيث/ 1

حُظل٫ٞص ٝحُظـ٤َحص ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ كيػض " ٛ٘خى ٖٓ ٣َٟ حٕ ػ٤ِٔش حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ ٢ٛ

، ٌٝٛٙ حُظـ٤َحص ٣شخٍ ُٜخ روظخثض ح٧ٍٝٝر٤ش حُؼخُْ ٌٓ٘ حُٜ٘ؼش أٗلخء ٝرو٤ش أٍٝٝرخك٢ 

 كَص ُِٔشخًٍش ك٢ ٝاػطخءٝطشَٔ طلو٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔٔخٝحس "ُؼ٤ِٔش حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ 

ٝهيٍس حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ػ٠ِ ط٤خؿش ٝط٘ل٤ٌ ح٤ُٔخٓخص ، ٝحُظ٘ٞع ,ط٘غ ح٤ُٔخٓش 

 حُظؤػ٤َحصٝكظِٜخ ػٖ , ٝػِٔخ٤ٗش حُؼ٤ِٔش ح٤ُٔخ٤ٓش, ٝحُظوظض ك٢ حُٞظخثق ح٤ُٔخ٤ٓش,

. حُي٤٘٣ش 

 ٖٓ ٗظ٣َش حُظطٍٞ، حُظ٢ طٜظْ رظل٤َٔ ٤ًل٤ش طلٍٞ أٓخ٢ٓحٗزؼوض ٗظ٣َش حُظلي٣غ رشٌَ 

 ٓـظٔؼخص ط٘خػ٤ش، ٝطليى هظخثض ًَ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ ا٠ُحُٔـظٔؼخص ؿ٤َ حُظ٘خػ٤ش 

. حُظ٘خػ٢ ا٠ُٝطئًي حٕ حُظلي٣غ ٣ظْ ك٢ حطـخٙ ٝحكي، ٤ٔ٣َٝ ٖٓ ؿ٤َ حُظ٘خػ٢ 
3
 

 ػ٠ِ حُظل٣َن D Apter- ىحك٤ي حرظَ- حُوخث٤ِٖ رٜخ ٝٛٞ أشَٜك٢ ػَع ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش شيى 

ر٤ٖ حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظلي٣غ، كخُظ٤ٔ٘ش طوظؼ٢ حٕ ػ٤ِٔش حُظظ٤٘غ ٣ظزؼٜخ ٣ٝ٘ـْ ػٜ٘خ طـ٤َ ك٢ 

 ح٫ؿظٔخػ٤ش، رظٍٞس ػو٤ٗ٬ش  ح٧ىٝحٍك٢ ط٣ُٞغ حَُٔحًِ ٝ, ٓزخىة حُظيٍؽ ح٫ؿظٔخػ٢

 حُليحػش ػزَ َٓحكَ ٓظظخ٤ُش طوظِق ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ ا٠ُٓظيٍؿش ط٘وَ حُٔـظٔغ ٖٓ حُظو٤ِي 

 ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس ك٢ ًَ ٝح٧ىٝحٍك٤غ ٓزخىة حُظيٍؽ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝك٢ ط٣ُٞغ حَُٔحًِ 

.  طزِؾ ؽٍٞ حُليحػش حُٔظ٤ِٔ رٔٔخص حُٔـظٔغ حُـَر٢ حُلي٣غ إٔ ا٠ُٜٓ٘خ 

                                                           
 .64، مرجع سابق، ص نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة المعاصرة محمد نصر عارف،  1
 .15 رٌتشارد هٌجوت، مرجع سابق، ص  2
 .26 حسانً بوعكاز، مرجع سابق ، ص  3
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ٝحُٔئٓٔخص  ,ٝح٩ىح٣ٍش,ٝحُظو٤٘ش , ح٤ُٜ٘ٔش ح٧ىٝحٍٗوَ " حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ كٜٞ أٓخ

.  ٓـظٔؼخص ؿ٤َ ط٘خػ٤شا٠ُ,ًخُٔيحٍّ ٝحُٔٔظشل٤خص ٝحُشًَخص 

ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ٛ٘خى حٗظوخٍ طي٣ٍـ٢، ٝحىٝحٍ حُٔـظٔغ حُلي٣غ ٝٓئٓٔخطٚ طخط٢ رؼي 

ك٤غ طظ٤َ ٌٛٙ  (كَم حَُٔحكَ) ك٢ ػ٤ِٔش حُظلي٣غ كٜ٘خى أٓخ ح٧ؽٞحٍِِٓٔش ٖٓ 

 ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔخى٣ش ك٢ٜ ػ٣ٍَٝش ٫ٜٗخ ح٩ٗظخؽ ٤ٜٓٔ٘ش ٝٓظويٓش ػ٠ِ ططٍٞ هٟٞ ح٧ىٝحٍ

 حُليحػش ا٠ُطلَٔ حُظـي٣ي ٝح٫ٗظوخٍ 
1
. 

– ػ٠ِ طظٍٞ ٣ظؤْٓ حُؼ٘خث٤ش حَُٔطزطش رخُظو٤ِي٣ش ٝحُليحػش ح٧ٗٔخؽحػظٔي ػِْ ح٤ُٔخٓش ػ٠ِ 

ك٤غ طخؽ "ٓخ هزَ حُيُٝش "حٝ " هزَ حُظ٘خػش ٓخ" ُِٔـظٔغ حُظو٤ِي١ رٞطلٚ ٓـظٔغ- ك٤زَ

 أٜٗخ حُؼو٤يس حُزَٝطٔظخٗظ٤ش حُظ٢ ٣ؼظزَ ا٠ًُٗٔٞؿٚ حُٔؼخ٢ُ ُِٔـظٔغ حُلي٣غ حٓظ٘خىح - ك٤٤َ–

 ػو٤يس طلغ ػ٠ِ حُظلٍَ ٝرخُظخ٢ُ كخٕ ٧ٜٗخ حُظ٘خػ٤ش حُـَر٤ش حَُأٓٔخ٤ُش طط٣َٞ ا٠ُ أىص

. حُلي٣غحَُأٓٔخ٢ُ ظٍٜٞ حُٔـظٔغ أٓخّه٤ٜٔخ ٝٓؼظويحطٜخ حُٔؼخ٤ُش ٢ٛ 
2
 

:  كظ٠ ٣ٌٕٞ طلي٣غ ٝط٤ٔ٘ش ٤ٓخ٤ٓش ٣ـذ طٞكَ ٓخ ٢ِ٣ٍأٟكوي - ح٣ِٗٔظخص –أٓخ

 .ط٤ٔ٘ش حر٤٘ش ٤ٓخ٤ٓش ػخ٤ُش حُظوظض / 1

.  حُلٌٞٓش ح٣ًَُِٔشأٗشطشحُظٞٓغ حُٔٔظَٔ ك٢ / 2

.  حُظلٞحص حُظو٤ِي٣شاػؼخف/ 3

ر٤ٖ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُظلي٣غ ٣َٝرؾ ر٤ٖ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝهيٍحص - ٛ٘ظـظٕٞ–٣َٝحىف 

 حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش طَٔ إٔحُ٘ظخّ حُٔئ٤ٔٓش ُظظٔخش٠ ٓغ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظلي٣غ، ًٔخ حػظزَ 

َٝٓكِش ,ٝحُظوظض حُٞظ٤ل٢ ,َٝٓكِش حُظٔخ٣ِ , َٓكِش طَش٤ي حُِٔطش: رؼيس َٓحكَ ٢ٛ

.حُٔشخًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ هزَ حُٔٞحؽ٤ٖ٘، ٖٝٓ ه٬ٍ ه٘ٞحص ٝح٤ُخص ُِٔشخًٍش
3
 

ػخُـض حُ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش ٗظ٣َش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ ه٬ٍ ٗظَس :حُ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش

ٗوي٣ش ُ٘ظ٣َش حُظلي٣غ حُظ٢ طؼظزَٛخ ٗظ٣َش ٣ـِذ ػ٤ِٜخ ؽخرغ ح٤ُٜٔ٘ش ٝحٕ حُزي٣َ ٣ٌٖٔ ك٢ 

. حُ٘ظ٣َش ح٫شظَح٤ًش 

                                                           
 .6 ، جامعة الجزائر، ص التنمٌة السٌاسٌة نظرة فً المفاهٌم والنظرٌات صالح بلحاج،  1
 .27، 26 بوعكاز حسانً، مرجع سابق، ص ص ،  2
 .32 المرجع نفسه، ص  3



انسياسيت انتًُيت ويفهىو انبيروقراطيت نًفهىو انُظري انتأصيم             :االول انفصم  

 

 

41 

 حُوؼخء ػ٠ِ حُل٤خس حُظو٤ِي٣ش ا٠ُ أىٟ ٝطٞٓؼٜخ حَُأٓٔخ٤ُش حٗظشخٍ إٔحػظزَ ٓخًٍْ 

 ٝأهخٓض ,ح٩هطخعٝكٍَص حُل٬ك٤ٖ ٖٓ ٗظخّ ,، شـغ ػ٠ِ حُظظ٤٘غ ح٧ٍٝٝر٤شُِٔـظٔؼخص 

 كطٔض حُظش٬٤ٌص حُظو٤ِي٣ش حَُأٓٔخ٤ُش إٔ، ك٤غ ٍأٓٔخ٤ُش حؿظٔخػ٤ش اٗظخؽػ٬هخص 

 أ٣ؼخ حَُأٓٔخ٤ُش إٔ ػو٤ٗ٬ش، ؿ٤َ ٝأًؼَٝكي٣ؼخ , ػظ٣َخ اٗظخؿ٤خص ٗٔطخ أٗشأٝ, حُـخٓيس

٤ٓٝطَس ٝحٓظـ٬ٍ ٖٓ ٗٔؾ ؿي٣ي رٔزذ ح٤ٌُِٔش ,ك٢ ططٍٞٛخ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ ؿٞحٗذ ِٓز٤ش 

ح٩ٗظخؽحُوخطش ُٞٓخثَ 
1
. 

 ػ٤ِٔش ػ٣ٍٞش طليع ر٤ٖ حُطزوش حُؼخِٓش ٝحُطزوش أٜٗخ حُظ٤ٔ٘ش ػ٠ِ ا٠ُ- ٓخًٍْ–٣٘ظَ 

ٝح٤ٜٗخٍ حُ٘ظخّ ,ط٘ظ٢ٜ رخٗظظخٍ حُطزوش حُز٣ٍَٝظخ٣ٍش  ,ح٩ٗظخؽحُزٍٞؿٞح٣ُش حُٔخٌُش ُٞٓخثَ 

.  ٝ ٌٌٛح ٣وّٞ حُ٘ظخّ حُش٤ٞػ٢ ح١ٌُ طٍِٝ ك٤ٚ حُطزوخص حَُأٓٔخ٢ُ

 5 ٢ٛ حُظ٢ طليى ؽز٤ؼش حُ٘ظخّ ح٫هظظخى١ ٝ ٖٓ ه٬ُٜخ كيى ح٩ٗظخؿ٤ش حُؼ٬هخص إٔ كزَأ٣ٚ

:  ٝ ٢ٛ حُٔـظٔغَٓحكَ ٣َٔ رٜخ 

 . حُزيحث٢ح٩ٗظخؽ َٓكِش -

َٓكِش حُؼزٞى٣ش  - 

  ح٩هطخعَٓكِش - 

 حُظ٘خػ٤ش حَُأٓٔخ٤ُش َٓكِش -

َٓكِش ح٫شظَح٤ًش  -

: َظريت انتبعيت 

 ٗظ٤ـش ػيّ  ٗـخف 20 ح٬ُط٤٘٤ش ك٢ ٓظ٤٘٤خص حُوَٕ رؤ٣ٌَٓخظَٜص ٗظ٣َخص حُظزؼ٤ش ريح٣ش 

. ًٗٔٞؽ ٗظ٣َش حُظلي٣غ ك٢ طوي٣ْ طل٤َٔ كو٤و٢ ٝ ٓو٘غ ُظخَٛس حُظوِق ك٢ حُؼخُْ حُؼخُغ

أٍٝ ٖٓ أ٠ٍٓ ىػخثْ "كَحٗي "  ٝ ٗظ٤ـش ُلشَ هطؾ ٝ ػ٤ِٔخص حُظ٤ٔ٘ش ُظِي حُزِيحٕ،ًخٕ

حَُإ٣ش حُظ٢ ٓلخىٛخ إٔ ىٍحٓخص حُظ٤ٔ٘ش ه٬ حُو٤ٔٔ٘خص ٝ حُٔظ٤٘خص ٫ طؼيٝ ًٜٞٗخ ىٍحٓخص 

 ٗخرؼخ ػٖ أط٬٤ حُظوِق ظَكخ إٔ طؤ٤ًيٛخطيحكغ ػٖ شٌَ ح٫ٓظؼٔخٍ حُـي٣ي هخطش ك٢ 

 ُزِيحٕ حُؼخُْ حُؼخُغ ٝ ٫ ىهَ ٬ُٓظؼٔخٍ ك٢ ٌٛح حُظوِقح٧ر٤٘شؽز٤ؼش 
2

 .

                                                           
 .34 نفس المرجع ، ص  1
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 أػخهض حٍُٔٞٝػش ىحهَ رِيحٕ حُؼخُْ حُؼخُغ ٢ٛ حُظ٢ ح٩ٗظخؿ٤ش ح٧ر٤٘ش إٔٝ ٣َٟ كَحٗي 

.   حَُأٓٔخ٢ُحُظطٍٞ 

 حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظوز٤ِش ٝ طًَِ ػ٠ِ أٝططَف ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٞؿٜش ُِيحهَ 

. حُزؼي حُوخٍؿ٢ ًزؼي ٓؼٞم ُظلو٤ن حُظ٤ٔ٘شأ٤ٔٛش
1
 

 حُؼخ٢ُٔ ك٢ حَُأٓٔخ٢ُ ٣لٌْ حُ٘ظخّ ٍأٓٔخ٤ُخ ٛ٘خى هخٗٞٗخ حهظظخى٣خ إٔ ( أ٤ٖٔٓ٤َٓ )٣وٍٞ 

 ٤ٌَٛ آ٤ُخص حُظ٣ٌٞ٘خص حُٔل٤ِش ٫ طؼَٔ ٓٔظوِش ٝ ٌُٜ٘خ طؼَٔ طلض إٔ ٝ أؽَحكَٚٓحًِٙ ٝ 

 . ح٧ؽَحف ٛ٘خى ػيّ ط٘خٓن ك٢ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حَُٔحًِ ٝ إٔ حُؼخ٢ُٔ ٝ حَُأٓٔخ٢ُحُ٘ظخّ 

ط٤ِٔص ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش رظ٘ٞع هِل٤خص ٓ٘ظ٣َٜخ ٝ ًظخرٜخ ٝ ًُي رظؼيى  حُٔيحهَ ٝ ح٫طـخٛخص ٝ 

 حُظوِق  ٝ حُظزؼ٤ش ، ٝ هي هْٔ حُزؼغ ٗظ٣َش حُظزؼ٤ش ٧ٓزخدٗظؾ ػٖ ًُي طل٬٤ِص ٓوظِلش 

 أٓخ٤ُذحُٜخٓش ٝ طل٤َِ – حُظزؼ٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ٝ ػ٬هخص حًَُِٔ :  حطـخ٤ٖٛ ٍث٤٤ٔ٤ٖ ٛٔخ ا٠ُ

 ٝ حُظش٬٤ٌص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُطَك٤ش ٝ أٝػخعهظخثض ٝ : ػ٠ِ ح٧ٍٝ ،ًٍِ ح٫طـخٙ ح٩ٗظخؽ

 حُيٍٝ حُظ٘خػ٤ش طٔ٘غ طظ٤٘غ حُيٍٝ إٔ ٝ ٗظخثؾ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ُؼخُْ حُؼخُغ ك٤غ أٓزخد

 ، ٗظ٤ـش حٍطزخؽ ح٫هظظخى حُٔظوِق رخ٫هظظخى حُٔظويّ ك٢ ح٤ُٝ٧شحُٔظوِلش حُظ٢ طٔيٛخ رخُٔٞحى 

. ك٢ حُؼخُْ حُؼخُغ حَُأٓٔخ٤ُشحُٜخٓش حُ٘خطؾ ػٖ طـِـَ – ػ٬هخص حًَُِٔ اؽخٍ
2
 

ٝ ٣ًَِ رؼغ ٓ٘ظ١َ ٌٛح ح٫طـخٙ ػ٠ِ ػ٬هخص حُظزخىٍ حُـ٤َ ٓظٌخكجش ٝ طل٣َٞ حُلخثغ 

 حُٔخٍ ٝ طلو٤ن ٍأّ طَحًْ آٌخ٤ٗش حَُٔحًِ رطَم ٓوظِلش ٓٔخ ٣ؼطَ ا٠ُ ح٧ؽَحفٖٓ 

 ٗظخؽ ح٤ُٜٔ٘ش أٜٗخ حُظخرؼش ػ٠ِ حَُأٓٔخ٤ُشٝ ٛ٘خ ٣ظْ طل٤َٔ حُظوِق حٝ ،ط٤ٔ٘ش ٓٔظوِش 

 ً٘ظخّ ػخ٢ُٔ ٣ظؼٖٔ ػ٬هخص ػخ٤ُٔش ُِظزخىٍ حُـ٤َ ٓظٌخكت ، ٣ٌٛذ ُظخُق حَُأٓٔخ٤ُش

.حًَُِٔ
3
 

٣ؼخد ػ٠ِ ٗظ٣َش حُظزؼ٤ش ِٗػظٜخ ح٫هظظخى٣ش ،ٌُٜح رؼي حٓظو٬ٍ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ٤ٓخ٤ٓخ ، 

 ٝ ػوخك٢ ٓغ ظٍٜٞ ىٍٝ اػ٢ٓ٬ ؽخرغ ا٠ُ حُظزؼ٤ش ًحص ؽخرغ حهظظخى١ ػْ طلُٞض أطزلض

حًزَ ُِشًَخص حُٔظؼيىس حُـ٤ٔ٘خص ٝ ظٍٜٞ كٌَس حُؼُٞٔش ٌٛح ٓخ ٣ـؼَ ػ٤ِٔش حُظوِض ٖٓ 

.  طؼزخ ؿيح أَٓححُظزؼ٤ش 

                                                           
 .65، مرجع سابق، ص نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة المعاصرة نصر محمد عارف،  1
 .40 بوعكاز حسانً، مرجع سابق، ص  2
 .113 رٌتشارد هٌجوت، مرجع سابق، ص  3
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تًييس يفهىو انتًُيت انسياسيت عٍ انًفاهيى انًشابهت نها  : انًطهب انثانث 

حػظَع حُزخكؼٕٞ ك٢ ىٍحٓظْٜ ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓـٔٞػش طؼٞرخص ٝ ٜٓ٘خ طيحهَ ٓلّٜٞ 

ٍ رٔؼخرش َٓحىكخص ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش د طؼضح٧هَٟحُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ 

 ( ،حُظلٍٞ ،حُظطٍٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ،حُظـ٣َذ،حُ٘ٔٞ ح٩ط٬فحُظلي٣غ،حُظطٍٞ،حُظـ٤٤َ،)٢ٛ 

: ًٌَٗ ٜٓ٘خ حُظخ٢ُ 

 : انتحذيثيفهىو 

 ٛ٘خى ػ٬هش ر٤ٖ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ أ٣ٕؼظوي حُؼي٣ي ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ 

.  حُـي٣ي ٓلِٚ ٩ك٬ٍ حُـي٣ي ػ٠ِ حُوي٣ْ ،٤ُْٝ حٓظجظخٍ حُوي٣ْ طؤػ٤َ،كخُظلي٣غ ٣يٍ ػ٠ِ 

: حُظلي٣غ ػ٠ِ حٗٚ كخُش هخطش ٖٓ حُ٘ٔٞ طٔظٞؿذ ػ٬ع شَٝؽ -ىحك٤ي حرظَ - ٣ؼَف

 . ٣يَٓ ٗلٔٚ إٔ ٣ظطٍٞ ىٕٝ إٔٗظخّ حؿظٔخػ٢ ٣ٌٖٔ  -

 .ر٤٘خص حؿظٔخػ٤ش َٓٗش ٝ ٓظٔخ٣ِس  -

.ر٤جش حؿظٔخػ٤ش طٞكَ حُشَٝؽ ٝ حُظَٝف ُِؼ٤ش ك٢ ػخُْ ٓظويّ طو٤٘خ -
1
 

 ٝػغ ؿي٣ي ا٠ُ ٝػغ ؿي٣ي ا٠ُكخُظلي٣غ ػ٤ِٔش ٣٘ظوَ رٜخ حُٔـظٔغ ٖٓ ٝػؼٚ حُظو٤ِي١ 

: ثض حُظخ٤ُش ح ٝ ٛٞ حُلي٣غ ،طظْٔ رخُوض

 ا٠ُ طـ٤٤َ ك٢ ػ٘ظَ ٣ئى١ أ١ػ٤ِٔش ؿ٣ٌٍش ٗٔو٤ش ٝٓؼويس طشَٔ ًَ حُ٘ظْ حُٔـظٔؼ٤ش ، -

 . ح٧هَٟحُظـ٤٤َ ك٢ حُؼ٘خطَ 

ػ٤ِٔش ػخٓش ُٔؼظْ حُيٍٝ ٫ طوظظَ ػ٠ِ ػ٘ظَ ٓؼ٤ٖ ،ؽ٣ِٞش حُٔيٟ ٝ ٓٔظَٔس  -

. ،طي٣ٍـ٤ش طَٔ ػ٠ِ َٓحكَ 

. حُٔـظٔغ حُٔوظِلش حر٤٘ٚػ٤ِٔش حٗٔـخّ ر٤ٖ  -
2
 

:  انسياسي اإلصالحيفهىو 

 حَُحٛ٘ش ٝ طط٣َٞٛخ ٝ حٍطزخؽٜخ رطٔٞكخص ٨ُٝػخع حُظو٢ٔ٣ٞ ٝطل٤ٖٔ ح٩ط٬ف٣ؼ٢٘ 

 ح٩ىح١ٍٓٔظوز٤ِش كٜٞ ٣وّٞ ػ٠ِ طو٣ْٞ هٞحػي ٝ ٤ًِٞٓخص ٓٞؿٞىس ك٢ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ 

                                                           
، جامعة "المقاربة المفاهٌمٌة للتنمٌة السٌاسٌة ، ماستر الدراسات الدستورٌة والسٌاسة" محمد بن عطٌة واخرون،  1

 .14 ، ص2010/2011محمد االول، كلٌة العلوم القانونٌة ، وجدة، 
 .11 ، مرجع سابق، ص  دراسات فً  التنمٌة السٌاسٌة فً بلدان الجنوب قضاٌا وإشكالٌات بومدٌن طاشمة 2
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 ٝ ٓـيىح ٝ ح٧طَُظل٤ٜٔ٘خ ٝ طط٣َٞٛخ ٓؼظٔيح حُٔ٘ظٍٞ حُٔٔظوز٢ِ ُِـٜخُ ٝ ٓلخكظخ ػ٠ِ 

.ٓطٍٞح ُٚ 
1
 

 ح٩ط٬ف ٓلظٟٞ إٔ,٣وَ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜٔظ٤ٖٔ ٝ حُٔوظظ٤ٖ ك٢ ٓـخٍ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش 

 كيٟ رخُوظٞط٤خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُؼوخك٤ش ٌَُ ٓـظٔغ ػ٠ِ أٓخٓخ طَطزؾ أكخهٚٝٝط٤َطٚ ٝ ,

 حُلو٤و٢ ٝ حُٔطِٞد ٝ حُٔـي١ ٛٞ حٗلظخف ٝحٓغ ٝ ؿَة ػ٠ِ حُشؼذ ، ح٩ط٬ف إٔ، ًٔخ 

ٝ , حهظظخى٣خ,٤ٓخ٤ٓخ  ,ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٧ٗشطش كخُش حُظِٔؾ ٝ ح٫كظٌخٍ ػٖ ٓوظِق اُحكشٝ 

.حؿظٔخػ٤خ 
2
 

 ح٤ُٔخ٢ٓ رٔؼ٠٘ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ح٫ حٗٚ طٞؿي كَٝم ح٩ط٬فٍؿْ حُظيحهَ ر٤ٖ ٓلّٜٞ 

: ؿ٣َٛٞش ٜٓ٘خ 

.  حُوَِ ح١ٌُ ٣ظ٤ذ حُز٤٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘ٔن ح٤ُٔخ٢ٓ اط٬ف ا٠ُ ح٤ُٔخ٢ٓ ٣ش٤َ ح٩ط٬ف-

 ح٤ُٔخ٢ٓ ح٩ط٬ف أٓخ ٜٓ٘خؽ طل٤ٌَ ٝ رَٗخٓؾ ػَٔ ٓظؼيىس حُـٞحٗذ انتًُيت انسياسيت-

. ٣ٌٕٞ ؿِث٤خ ٝ ٓئهظخ ٣وظَد ٖٓ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش 

ٝ ٓـظٔؼ٤ش ٓوظِلش , حؽَ ك٣ٌَش اؽخ٣ٌٍٖٔ حُلي٣غ ػ٘ٚ ك٢ ,  ٓلّٜٞ َٕٓح٩ط٬فٓلّٜٞ -

رَ ٣ٌٖٔ ,  ٝ حُٔـظٔؼخصح٧ٗظٔش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش كِٜخ هٞحْٓ ٓشظًَش ٖٓ ؿ٤ٔغ أٓخ,

.حُلي٣غ ػٖ ٗظ٣َش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓـَىس ٖٓ ه٤ٞى حُِٓخٕ ٝ كيٝى حٌُٔخٕ 
3
 

:  طىر انسياسي ثيفهىو ال

 حٗظوخٍ ٌٛح إٔؿ٤َ ,ٓظطِق حُظطٍٞ ٤ُٝي حُلِٔلش حُـَر٤ش حُيح٤٘٣ٍٝش رظٍٞس هخطش 

 . ح٩ٗٔخ٤ٗش حُؼِّٞ ٝح٠ُحُٔظطِق 

 ٌٛح حُٔظطِق أطزق,ٗظَح ُظؼيى ٓ٘خك٢ طٞظ٤لٚ , ُٚ ى٫٫ص ػيس أػط٠,ػِْ ح٤ُٔخٓش 

 : أٓخ٤ٖٓ ػخ٤ِٖٓ ا٠ُٓٞػغ ؿٔٞع ٝ ٣ؼٞى ًُي - كخٓي ٍر٤غ-كٔذ 

.  ػ٤ِٔش طظخرغ ٢ُ٘ٓ أٜٗخ ظخَٛس حُظطٍٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ػ٠ِ ا٠ُٗظَس حُلوٚ ح٤ُٔخ٢ٓ -

حٝ , طٍٞس ا٠ُحٝ ٖٓ طٍٞس , ٝػغ ا٣٠ُؼ٢٘ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ ٝػغ ,حُظطٍٞ ًظ٘وَ َٓك٢ِ -

ٝ ٗظ٣َش حُيُٝش ٫رٖ هِيٕٝ ،  ,٧ك٬ؽٌٕٞٛح ٣ًٌَٗخ ر٘ظ٣َش حُيٓخط٤َ , ٖٓ ٗظخّ ح٠ُ ٗظخّ

                                                           
 .18 بومدٌن طاشمة، مرجع سابق، ص  1
 .16 محمد بن عطٌة واخرون، مرجع سابق، ص  2
 .45 حسٌن بن كادي، مرجع سابق، ص  3
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ٖٓ ,  طٌٕٞ حُوِل٤ش حُل٣ٌَش ُٔلّٜٞ حُظطٍٞأٓخ٤ٓشٝ طٌٖٔ هِق ٌٛح حُٔلّٜٞ ػ٬ع ػٞحَٓ 

ػْ ٖٓ ؿخٗذ ػ٘ظَ ح٫ٓظـ٬ٍ حُش٢ٌِ حٝ ,ػْ ػ٘ظَ حُظظخرغ ,ؿخٗذ ػ٘ظَ حُِٓخٕ 

.ح٢ٌِ٤ُٜ ٌَُ طِي حَُٔحكَ حُٔظظخرؼش 
1
 

 انتًُيت انسياسيت  أزياث: انًطهب انرابع 

 حٗط٬هٜخ ح٠ُ رٞحرش حُظ٤ٔ٘ش ٝ حُليحػش أٓخّطشٌَ ػخثوخ  ,أُٓخصطؼخ٢ٗ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ٖٓ 

 حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ًـخٗذ ٖٓ ػ٤ِٔش حُظـ٤٤َ ٓظؼيى حُـٞحٗذ إٔ ا٠ُ–٤ُٓٞخٕ رخ١ –،طٞطَ 

 حُظ٤ٔ٘ش ٝ حُظ٢ أُٓخص رؼي ٗـخف حُ٘ظخّ ك٢ ٓؼخُـش ا٫ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٫ طظلون إٔ، ٣َٟ 

:  طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ُ 

ٝ ٢ٛ ٓشٌِش ح٫ُٞء ٝ ح٫ٗظٔخء ح٠ُ ؿٔخػخ ٓليٝىس ٓؼَ ح٫ُٞء حُؼشخث١َ  :  انهىيتأزيت

. ٓوخرَ ح٫ُٞء ُِٔـظٔغ حُو٢ٓٞ ,

. ٝ طظؼِن ريٍؿش هزٍٞ ٝ ٍػ٠ حُ٘خّ ػٖ حُ٘وذ حُلخًٔش ٝ ٤ٓخٓخطٜخ  : انشرعيتأزيت

 أؽَحف ًخكش ا٠ُٝ ٓيٟ ٤ٓطَس حُ٘ظخّ ٝ حٓظيحى ٤ٓطَطٚ ٝ ِٓطخطٚ  :  انتغهغمأزيت

 . ح٩ه٤ِْ أٍؿخء حُلؼخٍ ك٢ ٓوظِق حُظؤػ٤َحُٔـظٔغ ٝ هيٍطٚ ػ٠ِ 

ٝ طش٤َ ح٠ُ ٓيٟ ٓشخًٍش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ك٢ ط٘غ :  انًشاركتأزيت

.حُوَحٍ 
2
 

ٝ , ً٘ظخّ ػ٬هخص ٓظلخػِش,ٝ طظؼِن رٔيٟ ط٘ظ٤ْ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ًٌَ  :  االَذياجأزيت

ٝهيٍس  , ٣زؼؼٜخ رًٞخ٫ص حُلٌٞٓش ٝ ػ٬هخص حُـٔخػخص ح٧ىٝحٍ ػ٬هش شخؿ٢ِ ا٠ُطش٤َ 

.  حُٞظخثق حُٔ٘طٞهش رٜخ أىحءح٧ؿِٜس ح٩ىح٣ٍش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ػ٠ِ 

ُظِز٤ش حكظ٤خؿخص ,ٝحُو٤ْ حُٔخى٣ش ٝحُٔ٘خكغ ,ٝطش٤َ ا٠ُ ط٣ُٞغ حُٔٞحٍى : أزيت انتىزيع

. ٝٓطخُذ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝحُٔـظٔغ

:  ٝٛٔخ- ٤ُٓٞخٕ رخ١– ُٔخ ؽَكٚ أُٓظخٕ- أكٔي ٝٛزخٕ–٣ُخىس ػ٠ِ ًُي ٣ؼ٤ق 

 ح٩ػَحرخص ػيّ حٓظوَحٍ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ٝش٤ٞع ا٠ُٝطش٤َ :  االستقرار انسياسيأزيت

ك٤ٜخ ٗظ٤ـش ُظؼيى حُؼَه٤خص ٖٓ ؿٜش ٝحكظوخى حُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش ٬ُٓظوَحٍ ٝحٗظشخٍ ظخَٛس 

.  ٝؿ٤خد حُظيحٍٝ ح٢ُِٔٔ ٝحُيٓظ١ٍٞ ُِِٔطش أهَٟح٫ٗو٬رخص حُؼ٣ٌَٔش ٖٓ ؿٜش 

                                                           
  .21، 20 مرجع سابق، ص ص  ،دراسات فً  التنمٌة السٌاسٌة فً بلدان الجنوب قضاٌا وإشكالٌات بومدٌن،  1
 .51 حسانً بوعكاز، مرجع سابق، ص  2
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٫ػظ٬ء حُِٔطش حٝ ٓٔخٍٓظٜخ , ٗظخّ هخ٢ٗٞٗ ىٓظ١ٍٞ أ١ٝطؼ٢٘ ؿ٤خد :  تُظيى انسهطتأزيت

كؼ٬ ػٖ ط٤ًَِ حُٞظخثق ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٤ٛجش ٝحكيس ٝػيّ حُلظَ ر٤ٜ٘خ ,حٝ طيحُٜٝخ ,

.ٝش٤ٞع حُِٔطش شزٚ حُٔشوظش
1
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: خالصت 

 ٖٓ ه٬ٍ ٓوظِق حُ٘ظ٣َخص حُظ٢ ح٧ُٓ٘شططٍٞص ػزَ ،طؼي حُز٤َٝهَحؽ٤ش ظخَٛس هي٣ٔش 

حهظِلض ،طؼيىص حُظؼخ٣ٍق حُٔويٓش ُِز٤َٝهَحؽ٤ش ىٕٝ طلي٣ي ٓلّٜٞ ىه٤ن ، ط٘خُٝظٜخ 

.  ك٤زَ ح١ٌُ ٝطلٜخ  رخًُ٘ٔٞؽ حُٔؼخ٢ُ أرَُْٛ ٖٓ ،رخهظ٬ف طٞؿٜخص ٝآٍحء حُزخكؼ٤ٖ 

 طلو٤ن طل٫ٞص ك٢ حُٔئٓٔخص ا٠ُ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ٜ ػ٤ِٔش طـ٤٤َ ٛخىكش طظطِغ أٓخ

طٞط٤ظٜخ ٝٓشخًِٜخ ٝحُؼ٬هش حُٞػ٤وش مح٤ُٔخ٤ٓش ٝآٜخٓخص ٓيحٍّ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ طلي٣ي 

ٝحُٔشَٝؽش رخُز٤َٝهَحؽ٤ش ًؤكي حُٔئشَحص حُلؼخُش حُظ٢ طوٞى ػ٤ِٔش ط٘ل٤ٌ ٓوططخص 

. حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُٔـظٔغ 
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 .انثٍرٔقراطٍح ٔػًهٍح انتًٍُح انسٍاسٍح: انفصم انثاًَ

 :تًٍٓـــــذ

 ضكْٰٔ ٟغط٪٫ ٢ٟ جٛط٠٤ٰس جٛشحٟٜس ُٮ ٗٚ ج٠ٛؿحالش ئ٬ٛضغو٬ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس هحٟس 

 جٛط٪جص١ ذ٢ٰ ٟإعغحش جٛذ٩ٛس ٩ أؾ٨ضض٨ح ، ٯوذ جٛؿ٨حص ئقذجظ٩جٛغٰحعٮ ٨٤ٟح ٢ٟ خالٙ 

جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ج٠ٛكط٘ش ٛو٠ٰٜس ض٤ِٰز جٛغٰحعس جٛوحٟس  سٰٗضز ٩ ششؽ الصٝ ٛطكْٰٔ جٛط٠٤ٰس ُٮ 

٧ز٥ , ج٠ٛؿط٠ن ذحٛطحٛٮ ٤٧حٕ هالٓس ضأغش ذ٢ٰ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس

 ٟش٘الش جٛط٠٤ٰس ُٮ ج٠ٛؿط٠وحش ج٠ٛطخِٜس ٛزج ٯؿد ضكذٯذ ٟالٟف ئقذ٫جٛوالٓس ٩جٓوٰح ٧ٮ 

 ٩ ض٪ػٰف ئذشجصجٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ ٧ز٥ جٛذ٩ٙ ٩ ج٣و٘حع٨ح ه٬ٜ جٛو٠ٰٜس ط ٢ٟ خالٙ 

. ؽرٰوس جٛوالٓس ذ٠٨٤ٰح 

 د٩س ئذشجص٩ , ذكٰع ٯط٤ح٩ٙ ٧زج جِٛظٚ ضكٰٜٚ جٛوالٓس ذ٢ٰ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٩ جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس

ُٮ ج٠ٛركع , ُٮ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٩ ٟلح٧ش جٛوالٓس ذ٠٨٤ٰح, جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ 

. ٩ أ٧ٞ جٛطكذٯحش جٛطٮ ض٪جؾ٦ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس أغ٤حء ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس, جأل٩ٙ 

أٟح ج٠ٛركع جٛػح٣ٮ ُط٤ح٩ٙ أ٧ٞ  جألعرحخ جٛغٰحعٰس جٛطٮ عح٠٧ص ُٮ ضؼخٞ جٛؿ٨حص 

،٩أغش رٖٛ ه٬ٜ جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩ ذحٛطحٛٮ جخطالٙ جٛط٪جص١ ذ٢ٰ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٤ٜٛلحٝ

 .ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس
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انؼالقح تٍٍ انثٍرٔقراطٍح ٔانتًٍُح انسٍاسٍح : انًثحث األٔل

 ضٜود جألؾ٨ضز جٛرٰش٩ٓشجؽٰس د٩سج ٧حٟح ُٮ ضكْٰٔ جأل٧ذجٍ جٛط٠٤٪ٯس ُٮ ٗٚ 

ج٠ٛؿحالش ، عٰحعٰح ، جٓطظحدٯح، ٩جؾط٠حهٰح، ذكٰع أطركص ج٠ٛؿط٠وحش ج٠ٛوحطشز خحطس 

ج٤ٛحٰٟس ٨٤ٟح ضغو٬ ذ٘ٚ جٛـشّ ئ٬ٛ ضكْٰٔ دسؾحش ٢ٟ جٛشُح٧ٰس ٛشو٪ذ٨ح ٢ٟ خالٙ جٛوذٯذ 

٢ٟ جٛرشجٟؽ ٩جٛغٰحعحش جِٰٜٛ٘س ٜٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ض٠٤ٰس قٰٰٔٔس ٩ٯط٪َٓ رٖٛ ه٬ٜ ِٗحءز جألؾ٨ضز 

. جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٩ُوحٰٛط٨ح ُٮ ضؿغٰذ ٧ز٥ جٛغٰحعحش

 . ٔانتًٍُح انسٍاسٍحيظاْر انؼالقح تٍٍ انثٍرٔقراطٍح: انًطهة األٔل

ضشذؾ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ذحٛو٠ٰٜس جٛغٰحعٰس هالٓس ًٰش ٩جػكس ض٠حٟح ذغرد طو٪ذس 

ضكذٯذ ٨ِٟ٪ٝ دْٰٓ ٛو٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ُأًٜد جٛطوحسٯَ ٗح٣ص ٢ٟ ٓرٚ سؤ٫ ٩ض٪ؾ٨حش 

سذٰس ٤ٟكحصز ضٌِٚ ذزٖٛ جٛكٔحتْ جٛطٮ ض٠ٰض ؽرٰوس جألؾ٨ضز جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٩جٛو٠ٰٜس ى

جٛغٰحعٰس ُٮ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ، ُحٛرٰش٩ٓشجؽٰس سٰٗضز ٯوط٠ذ ه٨ٰٜح ج٠ٛؿط٠ن ُٮ ٰٓحدز ٟوحسٕ 

. جٛط٠٤ٰس 

ضوح٣ٮ أًٜد د٩ٙ جٛوحٛٞ جٰٛ٪ٝ ضخِٜح خحطس د٩ٙ جٛوحٛٞ جٛػحٛع ُٮ ٗٚ ج٠ٛؿحالش ، ذكٰع 

٩جٛط٠٤ٰس ال  (...عٰحعٰس، جٓطظحدٯس ، جؾط٠حهٰس ، غٔحُٰس  )ضغو٬ ؾح٧ذز ٛطكْٰٔ ض٠٤ٰس شحٟٜس 

ضأضٮ ٢ٟ ُشجى ذٚ ضوط٠ذ ه٬ٜ ؾ٨حص ػخٞ ٯٔ٪د ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ٣ك٪ ضك٨ٰٔٔح ٩ٯط٠ػٚ ُٮ 

. جٛؿ٨حص جإلدجس٭ أ٩ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ

ٛ٘ٚ أؾضجت٦ ٩ُش٩ه٦ ٩ٟغط٪ٯحض٦ ٯإغش ٩ ٯطأغش ذ٪جٓن ج٠ٛؿط٠وحش ٩ضِحهالش ذٰثط٦ ٰٛكذد 

 ٗوحٟٚ ٟكِض ٩دجُن ٛو٠ٰٜس جٛطٌٰٰش أ٩ ٟوشٓٚ ٛكشٗس جٛط٠٤ٰس ٩جٛطـ٪ٯش ج٠ٛشؾ٪ ٥د٩س

ضك٨ٰٔٔح ض٪طَ جٛوالٓس ذ٢ٰ جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٩جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ذأ٨٣ح هالٓس ٟضد٩ؾس 

.ٟغط٪٫ ٠ٰٓٮ ٩ٟغط٪٫ ٟإعغٮ : رجش ٟغط٪ٯ٢ٰ
1 

 ، ٯو٘ظ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ جٰٛٔٞ جٛػٔحُٰس ٩جٛغٰحعٰس جٛغحتذز ُٮ ج٠ٰٔٛٮذح٤ٛغرس ٠ٜٛغط٪٫ 

٢ً٘ جٛرحقع ذحٛط٤رإ ذحضؿح٥ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٦ُٰ ُحٛؿ٨حص  ج٠ٛؿط٠ن ، ٠ٟح ٯ٠

                                                             
 .108 ، مرجع سابق، ص  دراسات في  التنمية السياسية في بلدان الجنوب قضايا وإشكالياتبومدٌن طاشمة، 1
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جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٯو٠ٚ ٠ٗشآز ضو٘ظ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس، ٯ٨طٞ ذ٨زج ج٠ٛغط٪٫ هٜٞ ج٤ِٛظ 

.جالؾط٠حهٮ ٩ج٠ٛشط٢ٌٰٜ ذ٦
1
 

ٟغط٪٫ ج٠ٛإعغٮ ُحٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ أقذ جألؾ٨ضز جٛشتٰغٰس ٤ٜٛلحٝ جٛغٰحعٮ، جٙأٟح ه٬ٜ 

 ٟن ٩٥ذحهطرحس٥ ج٠ٛكط٘ش ٛو٠ٰٜس ض٤ِٰز جٛغٰحعس ُٮ ج٠ٛؿط٠ن، ٠ٟح ٯو٘ظ ػش٩سز ضوح١٩

ٟخطَٜ ٟإعغحش ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ، ُحٛوالٓس ذ٢ٰ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٗؿ٨حص ض٤ِٰز٭ ٩ذ٢ٰ 

ٟخطَٜ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ال ذذ ٩ أ١ ضإغش ه٬ٜ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٧٩ز٥ جٛوالٓس 

٩جٓوٰح ٧ٮ ئقذ٫ ج٠ٛش٘الش جٛشتٰغٰس جٛطٮ ض٪جؾ٨ح ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ُٮ ج٠ٛؿط٠وحش 

.ج٠ٛغطؼوِس 
2

 

 . انثٍرٔقراطٍح كًؤشر نهتًٍُح انسٍاسٍح -1

 جالؾط٠حم ٤ٟز ٨٣حٯس جٛكشخ جٛوح٠ٰٛس جٛػح٣ٰس ذح٤ٛلحٝ جٛػٔحُٮ ٝج٧طٞ هٜٞ ج٤ِٛظ جالؾط٠حهٮ ٩هٚ

٩ جالؾط٠حهٮ ُٮ جٛذ٩ٙ ج٠ٛغطؼوِس ٩ج٣و٘حعحض٦ ه٬ٜ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس ٨ُٰح، ٩رٖٛ ٣طٰؿس 

. ئدسجٕ هذد ال ذأط ذ٦ ٢ٟ جٛرحقػ٢ٰ أ١ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس ه٠ٰٜس قؼحسٯس شحٟٜس 

 جٛط٠٤٪ٯس ٯشؾن ئ٬ٛ هذٝ جٛطالؤٝ ذ٢ٰ جإلؽحس جٛػٔحُٮ جالؾط٠حهٮ ُٮ خ جٛطؿحسعُشٚ ذنئ١ً 

.  ٧ز٥ جٛذ٩ٙ ٩ٟطـٜرحش جٛط٠٤ٰس ذظِس هحٟس 

ض٘حد ضؿ٠ن جٛرك٪ظ جٛو٠ٰٜس أ١ أعرحخ ٓظ٪س جألدجء جِٛوٜٮ الٓطظحدٯحش ٟولٞ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس 

ض٢٠٘ ُٮ هٰ٪خ ض٤ِٰز خـس جٛط٠٤ٰس، ُشًٞ ٩ػن جٛخـؾ جٛؿٰذز ئال أ١ ه٠ٰٜس جٛط٤ِٰز سدٯثس 

. ٝ ٟن خـس جٛط٠٤ٰسب٣طٰؿس ؾ٠٪د جإلدجسز ٩هذٝ ٟش٣٩ط٨ح ٩ٓذسض٨ح ه٬ٜ ضـ٪ٯش ٣ِغ٨ح ٛططال

٧٩زج سجؾن ئ٬ٛ جٛؿ٠٪د جالؾط٠حهٮ ٩هذٝ ٟالت٠س جٰٛٔٞ جالؾط٠حهٰس ٩جٛغٜ٪ٰٗس ٜٛوح٢ٰٜٟ ُٮ 

جٛذ٩ٛس ٟن أ٧ذجٍ جٛط٠٤ٰس، صٯحدز ه٬ٜ أ١ خـؾ ض٠٤ٰس جٛطٮ ٢ٟ ج٠ِٛش٩ع أ١ ضك٪ٙ جٛؿ٨حص 

. جٛط٤ِٰز٭ ئ٬ٛ ٓ٪ز دجُوس ، أطركص ٓ٪ز ٟؤٰس

                                                             
 .109 ، مرجع سابق، ص  دراسات في  التنمية السياسية في بلدان الجنوب قضايا وإشكاليات بومدٌن طاشمة 1
 .65 مرجع سابق ، ص البيروقراطية والتنمية السياسية في الجزائر، بومدٌن طاشمة،  2
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 ئ١ً ج٠ٛشٜ٘س ،ُحٛوالٓس ؽشدٯس ذ٢ٰ جٛػٔحُس ٩ج٠ٛوطٔذجش جالؾط٠حهٰس ٩دسؾس جٛؼرؾ جالؾط٠حهٮ

.جالؾط٠حهٰس إلدجسز جٛط٠٤ٰس ال ضك٪ٙ ئال ذطـ٪ٯش جٛػٔحُس ٩ج٠ٛوطٔذجش ٩جٛطك٘ٞ ٨ُٰح 
1
 

ٯرذ٩ أ١ جٛوالٓس ذ٢ٰ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩جإلؽحس جٛػٔحُٮ ُٮ ج٠ٛؿط٠ن ٩ؽٰذز ٌٜٛحٯس، ُا١ 

دسجعس ٟؿ٠٪هس جٰٛٔٞ ٩جألُ٘حس ٩جٛوحدجش جٛغحتذز ُٮ جٛؿ٨حص جإلدجس٭ ٜٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ٯ٢٘٠ أ١ 

ضغح٧ٞ ئع٨حٟح ٟرحششج ُٮ ض٪ػٰف ؽرٰوس ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛطٮ ٯطوشع ٨ٛح ٧زج ج٠ٛؿط٠ن 

 جخطَٜ د٩س جٛؿ٨حص .٩جٛط٤رإ ذاٟ٘ح٣ٰحش ٣ؿحـ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس أ٩ ُش٨ٜح ُٮ ج٠ٛغطٔرٚ

جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ ٟشقٜس ذوذ جالعطٔالٙ ه٢ د٩س٥ خالٙ جٛكٔرس جالعطو٠حسٯس قٰع ٗح١ أقذ 

أد٩جش جٛذ٩ٛس جالعطو٠حسٯس ٜٛغٰـشز ه٬ٜ جٛذ٩ٛس ج٠ٛغطو٠شز 
2
. 

 قط٬ أهٔحخ قظ٪٨ٛح ه٬ٜ جالعطٔالٙ ُٮ ٟشقٜس ٗح١ ٯِطشع أ١ ٯٔ٪ٝ جئال أ١ ٧زج فٚ عحتذ

جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ذٰٔحدز ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس قٰع ذحءش ذحِٛشٚ ؾ٠ٰن ج٠ٛكح٩الش جٛطٮ ذزٛص 

ٛطَٰٰ٘ ٧زج جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٟن جأل٩ػحم ٩جٛ٪فحتَ ٩ج٠ٛطـٜرحش جٛطٮ ُشػط٨ح ه٠ٰٜس 

. جالعطٔالٙ

أ٧طٞ جٛرحقػ٪١ ذذسجعس جٰٛٔٞ جٛػٔحُٰس ج٠ٛغٰـشز ه٬ٜ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ جٛذ٩ٙ 

ج٠ٛغطؼوِس، ٩رٖٛ ذ٨ذٍ جٛ٘شَ ه٢ ٟذ٫ ضالؤٝ ٧ز٥ جٰٛٔٞ ٟن ٟطـٜرحش ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس 

جٛغٰحعٰس ، ُٔذ ٯو٘ظ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٠ٰٓح غٔحُٰس ئٟح ٟؤٰس أ٩ دجُوس ٛو٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس 

.جٛغٰحعٰس 
3
 

 انثٍرٔقراطٍح كأحذ أدٔاخ انتًٍُح انسٍاسٍح  -2

ئ١ ٰٓحدز جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٛو٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس ٧ٮ ه٠ٰٜس عٰحعٰس ٩ٰٛغص ئدجسٯس، ٩ض٤رن ٧ز٥ 

جٛـرٰوس جٛغٰحعٰس ٢ٟ هذز جهطرحسجش ستٰغٰس ٨٤ٟح جال٧ط٠حٝ ذو٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس ُط٤ِٰز جٛؿ٨حص 

ز جٛط٠٤ٰس ٟ٪ػن ج٧ط٠حٝ جٛؿ٠ٰن ُٮ جٛذ٩ٛس ، أل١ ج٤ٛطحتؽ ج٠ٛطشضرس ه٬ٜ خؾجٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٙ

. ض٤ِٰز جٛخـس ض٠طذ أغحس٧ح ٛطش٠ٚ ٟخطَٜ جٛٔـحهحش 

                                                             
، مرجع سابق، ص " التوسع البٌروقراطً الحلقة المنسٌة فً عملٌة التنمٌة فً الوطن العربً"  بومدٌن طاشمة ،  1

11. 
 .112 ، مرجع سابق ، ص  دراسات في  التنمية السياسية في بلدان الجنوب قضايا وإشكاليات بومدٌن طاشمة 2
 .113 بومدٌن طاشمة، المرجع نفسه، ص  3
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سٗضش أًٜد أدذٰحش جإلطالـ ه٬ٜ ضششٰذ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٩ئهحدز ضٌٰٰش جٛوالٓس ذ٢ٰ جٛغٰحعس 

٩جٛؿ٨حص جإلدجس٭ ٩رٖٛ ٢ٟ خالٙ ضٰٜٔض د٩س جٛذ٩ٛس ئ٬ٛ جٛكذ جألد٬٣ ٠٤ٗؾ ٜٛك٘ٞ ، ٩ٟن 

ئهحدز ػرؾ جٛط٪جص١ ذ٢ٰ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٩ج٠ٛإعغحش جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ذكٰع ال ٯطوذ٫ 

٧ز٥ جألخٰشز ٣ِ٪ر٧ح ٣ِ٪ر ٟإعغحش جٛذ٩ٛس ، ٩ضٜطضٝ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ذط٤ِٰز جٛغٰحعس جٛوحٟس جٛطٮ 

.ضؼو٨ح ج٨ٰٛثس جٛط٠ػٰٰٜس ٩جٌٛحٯحش   جٛطٮ ٩ؾذش ٢ٟ أؾ٨ٜح 
1
 

ضطغٞ ه٠ٰٜس جٛط٤ِٰز ذظِس ج٠ٛغإ٩ٰٛس جٛوحٟس ، ُحٛٔشجسجش جٛطٮ ٯظذس٧ح جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ 

ٛط٤ِٰز خـس جٛط٠٤ٰس ضوذ ٟظذسج ٧حٟح ٜٛك٘ٞ ه٬ٜ ٟذ٫ ِٗحءز ٩ُوحٰٛس جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ 

ُٮ ض٤ِٰز جٛغٰحعس جٛوحٟس ٜٛذ٩ٛس، ذحهطرحس جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ جٛؿ٨حص جٛشتٰغٮ ٛط٤ِٰز 

. جٛغٰحعس جٛوحٟس ٩ضكْٰٔ أ٧ذجٍ جٛط٠٤ٰس 

ٯش٫ جٛروغ أ٦٣ ٛرذء ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس ال ذذ ٢ٟ جضخحر ٓشجسجش عٰحعٰس عشٯوس ذ٠رحدسز ُ٪سٯس 

ضوط٠ذ ه٬ٜ ٟرذأ جٛطشح٩س ٩ج٠ٛشحسٗس جٛغٰحعٰس ٛطكْٰٔ ج٤ٛؿحـ ٩جِٛحهٰٜس ٠ُوٰحس جٛط٠٤ٰس 

٧٪ ضكْٰٔ أه٬ٜ دسؾحش جِٛ٘حءز ٩جِٛوحٰٛس ٩ٟذ٫ ضك٘ٞ جٛذ٩ٛس ُٮ جٛغٰـشز ه٬ٜ ،جٛكٰٔٔٮ 

ٟ٪جسد٧ح ٩ض٪ؾ٨٨ٰح ٩ُْ خـؾ ٩ذشجٟؽ ٩جػكس جأل٧ذجٍ ٩ٓذسض٨ح ه٬ٜ ض٪ؾ٦ٰ جٛـحٓحش 

 .جأل٧ذجٍجٛرششٯس ٠ٜٛغح٠٧س جِٛوحٛس ُٮ ضكْٰٔ ضٜٖ 
2
 

٠ٛظٜكس ٭ ٯشذؾ ذ٢ٰ جٛزجٛؿغش ج ٧٪ؿٮ جٓش٩ٛرٰشجٛط٤لٰٞ ج " أ١ٯوطرش ُشٯذٯشٯٖ ٧ٰؿٚ 

دجز أل٫ جع٪ال ٯ٠ػٚ  ؾ٨حص جٛذ٩ٛس ٯوطرش" ٗحسٙ ٟحسٗظ "أٟح . طسٛخحج٠ٛظٜكس ، ٩جٛوحٟسج

ض٠حٟح، ٛس ٩ٛذض٠حغٚ جؿٰس جٓش٩ٛرٰش، ٩ج٠ٛغطٌٜسجٛـرٔس ٠ٗس جضؿح٥ جٛكحجٛـرٔس ٯذ ج٠ٔٛوٰس ُٮ ج

ش جالؾط٠حهٰس ٛـرٔحجه٬ٜ دض٨ح عس عٰحسٛـرٔس ُٮ ٠ٟح٧ز٥ جه٨ٰٜح ضوط٠ذ ٛطٮ دجز جألجأل٨ً٣ح 

س ٛطظ٪ج٠ٛكحُلس ه٬ٜ جًٰش ٯِوٜ٪١ شٰثح ؿ٢ٰٰ ُٮ ٟؿط٠ن ؿرٔٮ ال جٓش٩ُحٛرٰش. "جألخش٫

 .جٛخحطس٠ٜٛظٜكس ٝ ٛوحج

                                                             
 .61 لٌلى حسٌنً، مرجع سابق، ص  1
النفطية ومعضلة التنمية ، مدخل لدراسة إدارة التنمية في دول الجزيرة العربية  البيروقراطية أسامة عبد الرحمن،  2

  .14 ، ص 1982المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألداب ، :  ، الكوٌتالمنتجة للنفط
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ضشخٰض  ُورش ،ٛس٩ٜذج  ٩ـش ٨حـ٣ِغ ،ضوطرشٛس٩ٛذضشٰ٘ٚ جُٮ د٩س ؿٰس جٓش٩ٜٛرٰشأ١ً ذ٠ح  ٩

"ٛس ٩ٛذص ذ٨ذٍ جٛخحخٜؾ ٧ذ٦ُ ج٠ٛ٪كَ ُٮ ذحٛذ٩ٛس، ٯٔن جؿٰس جٓش٩ٛرٰشج
1
 

ئ١ ؾ٪٧ش ج٠ٛشٜ٘س جٛطٮ ض٪جؾ٨٨ح ٟخطَٜ جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس جٰٛ٪ٝ ٧ٮ ٟشٜ٘س هذٝ جٛط٪جص١ ذ٢ٰ 

جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ، ٩ذحٓٮ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ُٮ ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ٩جخطالٙ ٧زج 

جٛط٪جص١ ٛظحٛف جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ، ُحٛغٰحعس جٛوحٟس ضخؼن ٛطأغٰشجش هذٯذز ٢ٟ جٛؿ٨حص 

جٛرٰش٩ٓشجؽٮ جٛز٭ ٯشطشٕ ُوٰٜح ُٮ ضكذٯذ٧ح ذظ٪سز ًٰش ٟرحششز ٢ٟ خالٙ ٟذجخٚ هذٯذز 

، ُطأغٰش جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٯَٔ ه٤ذ ضكذٯذ جٛغٰحعحش جٛوحٟس ئر ضٔ٪ٝ جٛذ٩ٛس ٩ُٔح ٤ٛلح٨ٟح 

ٓشجس جأل٧ذجٍ جٛوحٟس ٜٛذ٩ٛس ٩ٟشجٓرس ض٤ِٰز٧ح ٩ضوذٯ٨ٜح ئ٩هٰٔذض٨ح جٛغٰحعٰس ذظٰحًس ٩

٩جًٛغ٨ش ه٬ٜ ضك٨ٰٔٔح ٠ٛشحسٗس ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس جٛط٠ػٰٰٜس ٜٛذ٩ٛس ٢ٟ خالٙ ج٠ٛشحسٗس 

جٛغٰحعٰس أٟح ٩فِٰس جٛط٤ِٰز ُططـٜد جخطٰحس أ٣غد جٛ٪عحتٚ ٩ أَٗء ؾ٨حص ئدجس٭ ٛطؿغٰذ 

.أ٧ذج٨ُح 
2
 

ضكص سٓحذس ج٤ٛلحٝ ، ٩جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٯكذد جٛ٪عٰٜس ،ُح٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ٯؼن جٌٛحٯس

جٛغٰحعٮ ٩ٟطحذوس جٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ جأل٧ذجٍ ٩ٟذ٫ ِٗحءز جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ ضك٦ٰٔٔ ٨ٛز٥ 

جأل٧ذجٍ ، ُغٰحدز جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ضٌـٮ ُوحٰٛس ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ  ٩ذحٛطحٛٮ ضإد٭ أ٬ٛ 

جخطالٙ جٛط٪جص١ جٛز٭ ضٔ٪ٝ ه٦ٰٜ جٛغٰحعس جٛوحٟس ٜٛذ٩ٛس ٛطظرف ذال ع٤ذ عٰحعٮ ُحٓذ ٤ٛلشز 

. عٰحعٰس شحٟٜس ٩ٟٔحٯٰظ جؾط٠حهٰس ضطوْٜ ذكحؾس ٩ٟـحٛد جٛؿ٠ح٧ٰش

ئ١ ض٤حٟٮ د٩س جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ُٮ فٚ ػوَ ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ، ٯإد٭ ئ٬ٛ عٰـشز س٩ـ 

. ض٤٘٪ٓشجؽٰس ه٬ٜ ه٠ٰٜحض٦ ضغٜر٦ جٛٔذسز ه٬ٜ سؤٯس ج٠ٛـحٛد جٛشحٟٜس ٠ٜٛؿط٠ن 

ذشص جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ ٟولٞ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ٠ٗوْٰ ٛو٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٩ٰٛظ ٭

دجُوح ٨ٛح، ٩ أطركص ٟشٜ٘ط٨ح جٛركع ه٢ جٛ٪عحتٚ جِٰٜٛ٘س ذطكْٰٔ جٛط٪جص١ ذ٢ٰ ذ٤حء 

ٟإعغحش ج٠ٛشحسٗس جٛغٰحعٰس ٗأقذ أسٗح١ جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٩ضكْٰٔ أ٧ذجٍ جٛط٠٤ٰس جٛطٮ ال 

                                                             
1 Xavier GREFFE, Analyse Economique de la Bureaucratie, Paris : Economica, 1987, p. 9  

 
 .13 ، ص في الوطن العربي التوسع البيروقراطي الحلقة المنسية في عملية التنمية بومدٌن طاشمة،  2
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ٯ٢٘٠ ضك٨ٰٔٔح د١٩ ئخؼحم جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٛشٓحذس ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ، جألٟش جٛز٭ 

.ٯظود ضك٦ٰٔٔ ٣لشج ٛؼوَ ُوحٰٛس ٟإعغحش ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ُٮ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس 
1
 

ٯطؼف أ١ هالٓس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٩جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس هالٓس ٩ؽٰذز ٢ٟ خالٙ جٛوالٓس ذ٢ٰ 

جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩جٰٛٔٞ جٛغٰحعٰس جٛطٮ ٯو٘غ٨ح ، ذ٠ح ٯغ٠ف ذحٛط٤رإ ذحضؿح٥ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس 

 ٣ؿحق٨ح أ٩ ُش٨ٜح ٢ٟ٩ خالٙ ؽرٰوس جٛوالٓس جٛطٮ ضشذؾ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩ئٟ٘ح٣ٰحش

ذ٠خطَٜ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ُٮ ج٠ٛؿط٠ن ٧٩٪ ٟح ض٪جؾ٦٨ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ٣لشج الخطالٙ 

.جٛط٪جص١ ذ٢ٰ ٟإعغحش ج٠ٛشحسٗس جٛغٰحعٰس ٩جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٛظحٛك٦ 
2
 

  تحذٌاخ انثٍرٔقراطٍح فً ػًهٍح انتًٍُح:ثاًَانًطهة ال

 ٣ك٪ ضكْٰٔ ض٠٤ٰس ٓ٪ٰٟس شحٟٜس ضؿ٠ن ذ٢ٰ جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٩جالٓطظحدٯس ،ضطؿ٦ ًحٛرٰس جٛذ٩ٙ

 ضوط٠ذ ه٬ٜ أ١ ه٨ٰٜح ئ٠٣ح ٩جٛػٔحُٰس ، ٩جٛط٠٤ٰس ال ضكْٔ ٣ِغ٨ح ذ٤ِغ٨ح  جإلدجسٯس٩جالؾط٠حهٰس ٩

ؾ٨حص ػخٞ ٯغو٬ ذحٛذ٩ٛس ٣ك٪ ٧ز٥ جٛط٠٤ٰس، ٧زج جٛؿ٨حص ٧٪  جٛط٤لٰٞ جٛرٰش٩ٓشجؽٮ 

 ٩ج١ ٗح٣ص ٩عٰٜس ٛطكْٰٔ جٛط٠٤ٰس جٛٔ٪ٰٟس ُٮ ،٩جٛرٰش٩ٓشجؽٰس  ج٠ٛخطِٜسذأؾضجت٦جٛك٘٪ٟٮ 

 ٟؿط٠ن ضطأغش ذ٘ٚ ٟح ٯإغش ُٮ ٧زج ج٠ٛؿط٠ن أ٭ ٗأٯس ٤ٟل٠س ضوٰش ُٮ أ٨٣ح ئال ،ٟؿط٠ن ٟح

٢ٟ٩ ٧ز٥ ج٠ٛإغشجش ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس رجض٨ح، ُحٛرٰش٩ٓشجؽٰس ُٮ جٛ٪ٓص ٣ِغ٦ ٩عٰٜس ٜٛطٌٰٰش 

 أٗػش ضطِحهٚ ٟو٦ قط٬ ضظرف أ١جالؾط٠حهٮ ٧٩ٮ ٗزٖٛ ضطأغش ذحٛطٌٰش جالؾط٠حهٮ ذٚ الذذ 

 ُٮ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ال جألعحعٰس ج٤٠ٛل٠حش ٗاقذ٫ ٩جٛرٰش٩ٓشجؽٰس أ٧ذج٨ُحٓذسز ه٬ٜ ضكْٰٔ 

 ض٪جؾ٦ ٗٚ ٟح أ١ ضطأغش ذ٘ٚ ٟح ٯإغش ُٮ جٛذ٩ٛس ج٤ٛحٰٟس ٢ٟ ٟإغشجش ٩ه٨ٰٜح أ١ ئالٯغو٨ح 

٢ٟ٩ جٛغ٠حش ٩جٛطكذٯحش جٛطٮ ض٪جؾ٦ .ٯظـحدٍ ج٠ٛؿط٠وـحش ج٤ٛـحٰٟس ٢ٟ ضكذٯحش ٩ٟشـ٘الش

 ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛٔ٪ٰٟس جٛشحٟٜس ٟح ٩أغ٤حءجٛرٰش٩ٓشجؽٰس جٛك٘٪ٰٟس خالٙ ٟشقٜس جال٣ـالّ 

: ٯٜٮ

               أ٩ٙ جٛوحٟس ذ٪ط٨ِح ض٤ِٰزج ٜٛغٰحعحش جٛوحٟس ُح١ جإلدجسز ئ١: االقتصادٌحاألٔضاع -1

ٟطـٜرحض٨ح ٧ٮ عٰحعس هحٟس ٩جػكس ٟكذدز ٩جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ض٪جؾ٦ هحدز ضٌٰٰشجش ؾزسٯس 

                                                             
 .117، ص دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب قضايا وإشكاليات بومدٌن طاشمة،  1
  .15 ، ص التوسع البيروقراطي الحلقة المنسية في عملية التنمية في الوطن العربي بومدٌن طاشمة ،  2
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٩ٗٚ رٖٛ ٯإد٭ .٣حضؿس ٢ٟ ه٠ٰٜس جالعطٔالٙ جٛغٰحعٮ ٩ٟطـٜرحش جٛط٠٤ٰس ٩جٛطٌٰش جالؾط٠حهٮ

 ٢ٟ رٖٛ أٗػش ٟوذز ٨ٛح ذٚ جإلدجسٯس جألؾ٨ضز ض٘٪١ أ١ ضك٪الش ُٮ جٛغٰحعس جٛوحٟس ٓرٚ ئ٬ٛ

 خحػوس ئ٠٣ح جإلؽحس، ٟكذدز أ٩ُح١ جٛغٰحعس جٛؿذٯذز ٗػٰشج ٟح ض٘٪١ ًٰش ٩جػكس ج٠ٛوحٛٞ 

ٜٛطؿشذس ٩جٛخـأ ٩ضلٚ عٰحعحش جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ه٬ٜ ٧ز٥ جٛكحٙ ُطشز ض٠ش ذ٨ح جٛذ٩ٙ ج٠ٛخطِٜس 

ُٮ ضؿحسخ هذز غٞ ضخشؼ ٢ٟ ٩جٓو٨ح ذِٜغِط٨ح ج٤٠ٛحعرس جٛطٮ ضر٬٤ ه٨ٰٜح جٛغٰحعس جٛوحٟس جٛطٮ 

 أ٧ذج٨ُح ٩ضو٠ٚ ه٬ٜ ضكْٰٔ جٗرش ٓذس ٢ٟ ٩ئٟ٘ح٣ٰحض٨ح ٩أ٠٣حؽ٨حض٤حعر٨ح ٩جٛطٮ ضطِْ ٟن ٨٠ٰٓح 

 جٛوحٟس ُٮ ػرحخ ال ٯغحهذ ه٬ٜ ضر٢ٰ ج٨ٛذٍ ٢ٟ٩ غٞ جإلدجسز٩خالٙ ٧ز٥ ج٠ٛشقٜس ضوٰش 

. ضك٦ٰٔٔ ؽشٯٔح ذـٰثح ٟطوػشجئ٬ٛٯ٘٪١ ؽشٯْ جٛغوٮ 
1 

 جٛغٰحعٰس جٛوحٟس ُٮ ٗػٰش ٢ٟ جٛذ٩ٙ جأل٧ذجٍ ؾح٣د هذٝ ٩ػ٪ـ ئ٬ٛ:انتذخم انسٍاسً- 2

 ٛذسؾس جإلدجس٭ جٛؿ٨حص أه٠حٙج٤ٛحٰٟس ُح١ ذوؼ٨ح ٯوح٣ٮ ٢ٟ ضذخٚ جالهطرحسجش جٛغٰحعٰس ُٮ 

 ه٬ٜ ٟغح٣ذز جإلذٔحءضِ٪ّ ٟح ٯطـٜر٦ جٛطٌٰش جٛغٰحعٮ ٩جالؾط٠حهٮ ٢ٟ ضذخٚ ٩سًرس ُٮ 

 ٠ٛشش٩هحش ٰٛظ ال١ ٨ٛح أ٩ٛ٪ٯس ٗػٰشج ٢ٟ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ضوـٮ أ١جٛشود ٩ٟإجصسض٦ ٣ؿذ 

.  ٩ُحهٰٜس ُٮ ضكْٰٔ جٛط٠٤ٰس ٢٘ٛ٩ ال١ ٨ٛح شورٰس ٠ٟح ٯكذ ٢ٟ عشهس ضكْٰٔ جٛط٠٤ٰسأ٩ٛ٪ٯس

 جضغحم ٣ـحّ جٛو٠ٚ جٛك٘٪ٟٮ ذحٛطك٪ٙ ٣ك٪ جٛذ٩ٛس ئ١: انجٓاز انثٍرٔقراطًأػثاءزٌادج - 3

 ٢ٟ ٓرٚ ٨٤٘ٛ٩ح ٩الع٠ٰح ُٮ ٛٞ ضذخ٨ٜح ٩دخ٪ٙ جٛذ٩ٙ ُٮ ٟؿحالش جإلدجسز د٩ٛس أ٩جالٯؿحذٰس 

 ج٠٤ٛ٪ ئ٬ٛ أد٫ دخ٪٨ٛح ٢ٟ جؾٚ ضكْٰٔ جٛط٠٤ٰس ئ٬ٛجٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ٩ؾذش ٣ِغ٨ح ٟؼـشز 

جٛغشٯن ٜٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩ضضجٯذ هذد ٩قذجض٦ ٩هذد جٛوح٢ٰٜٟ ذ٦ ٩هذد ج٠ٛطوح٢ٰٜٟ ٟو٦ 

 جٛرششٯس ٩ال ُٮ ج٠ٛ٪جسد جإلٟ٘ح٣حش٧٩ز٥ جٛضٯحدز جٛطٮ ؾحءش ؽِشز ٛٞ ضظحقر٨ح صٯحدز ُٮ 

 .جإلدجس٭ جٛو٠ٚ ئ٣ؿحـ جٛؿ٠ح٧ٰش ٛذ٩س٧ٞ ُٮ ئدسج٩ٕال ُٮ 

 ٛوذٝ أٟح٩ضوح٣ٮ جًٜد جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ٢ٟ ٟشحٗٚ جٓطظحدٯس ٗػٰشز :َقص انًٕارد انًادٌح-  4

 ذغرد جٛطروٰس أ٩ ئٟ٘ح٣ٰحش ٛوذٝ جعطػ٠حس٧ح ٠ٛح ٛذٯ٨ح ٢ٟ أ٩ ج٠ٛحدٯس جإلٟ٘ح٣ٰحشض٪جُش 

 جألؾ٨ضز ُٮ جٛكذ ٢ٟ ُحهٰٜس أغش٥ جالعطو٠حس جالٓطظحد٭ ج٤ٔ٠ٛن ٩ٛ٘ٚ ٧زج أ٩جالٓطظحدٯس 

.أ٧ذج٨ُح ٩ٟ٪جسد ٛطكْٰٔ أٟ٪جٙ ذ٠ح ضكطحؾ٦ ٢ٟ ٩ئٟذجد٧حجٛرٰش٩ٓشجؽٰس 
 

                                                             
1
. 179جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ُٮ جٛؿضجتش ،ٟشؾن عحذْ،ص دسجعس ضكٰٰٜٜس ٠ٛطٌٰش: جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰسئعطشجضٰؿٰسذ٪ٟذٯ٢ ؽحش٠س، 
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 ٨ُٮ ٢ٟ ٣حقٰس ال آخشجٛذ٩ٙ جٛطٮ جعطٜٔص قذٯػح ض٪جؾ٦ ضكذٯح  :َقص انكفاءاخ انثشرٌح5-

٬٤ً ٨ٛح ه٨٤ٞ ٢ٟ جؾٚ ضكْٰٔ جٛط٠٤ٰس ٢ٟ٩   جٛ٘حُٰس ٢ٟ ج٢ٰٰ٤ِٛ جٛزٯ٢ الجألهذجدضط٪جُش ٨ُٰح 

 ٢ٟ ٧إالء ج٢ٰٰ٤ِٛ أٗػش ذاهذجد ضذهٰٞ ؾ٨حص٧ح جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ئ٬ٛ صجدش قحؾط٨ح أخش٣٫حقٰس 

 ٗػٰشز أهذجد ٨٤ٟح ؽشد أخش٫ جضغن ٣ـحّ ٣شحؽ٨ح ٩ٯضٯذ ٢ٟ قذز ج٠ٛ٪َٓ ه٪جٟٚ أ١ذوذ 

 جٛخحسؼ غٞ ضِؼٰٚ ئ٬ٛ ر٩٭ جٛخرشجش أذ٤حت٨ح ٢ٟ أهذجد ر٩٭ جٛخرشز ٧٩ؿشز جألؾح٣د٢ٟ 

. جٛك٘٪ٰٟسذحألؾ٨ضز جٛخحطس ه٬ٜ جالٛطكحّ جأله٠حٙ ٨٤ٟٞ جٛو٠ٚ ُٮ ٣ـحّ أخش٫ أهذجد
1 

 جٛرٰش٩ٓشجؽٰس هذٝ ض٪جُش جألؾ٨ضز٢ٟ٩ ج٠ٛشحٗٚ جٛطٮ ض٪جؾ٨٨ح :ػذو تٕافر انثٍاَاخ- 6

 ئ٨ٰٛحجٛخـؾ جٛطٮ ضغو٬ ٗ٪١ جٛرٰح٣حش ٩ج٠ٛوٜ٪ٟحش جٛالصٟس ٜٛطخـٰؾ ٩ٛزٖٛ ٗػٰشج ٟح ش

 ٩جٛذسجعحش ٩جإلقظحءجش ًٰش ُوحٛس، ٣٩ٔض جٛرٰح٣حش أ٩جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ًٰش ٩جٓوٰس 

 ض٤ل٨٠ٰح ٩هذٝ ٩ط٪٨ٛح ُٮ جٛ٪ٓص ج٤٠ٛحعد أ٩ج٠ٛطظٜس ذو٠ٰٜحش جٛطخـٰؾ ٩هذٝ دٓط٨ح 

 ٤ٛٔض أ٩ جٛطخـٰؾ ٣ِغ٨ح ذأؾ٨ضز أ٩ ضطظٚ ذحٛ٪هٮ جٛطخـٰـٮ ألعرحخع٪جء ٗح١ رٖٛ 

 ٨٤ٟح ٩ٯوشع ه٠ٰٜس جٛطخـٰؾ ٢ٟ٩ غٞ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جإلُحدز ًٰش٥ ٯٜٔٚ ُشص أ٩ج٢ٰٰ٤ِٛ 

. ٛ٘ػٰش ٢ٟ ج٠ٛشحٗٚ

 جٛطكذٯحش ُٮ ٣لش٣ح ٩ُٮ ٟٔذٟط٨ح جٛطخَٜ جٛكؼحس٭ جٛز٭ أ٢ٟ٩ٞ٧ :انتخهف انحضاري -7

 ذ٢ٰ جٛطٔذٝ ج٠ٛحد٭ جٛز٭ ضك٦ٔٔ جٛط٤ل٠ٰحش ،ضوح٣ٮ ٦٤ٟ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٤٨ُحٕ ٟغحُس ٩جعوس

 ٩جٰٛٔٞ ٩جٛوحدجش ٩جٛطٔحٰٛذ جٛطٮ ضطك٘ٞ ُٮ عٜ٪ٕ جٛوح٢ٰٜٟ ذ٦ ال١ جألُ٘حسجٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٩ذ٢ٰ 

جٛطٌٰش جٛكؼحس٭ ج٠ٛطظٚ ذ٨ز٥ ج٤ٛ٪جقٮ ٯكطحؼ ٠ٛضٯذ ٢ٟ جٛ٪ٓص ٩جٛؿ٨ذ جٛؼش٩سٯ٢ٰ 

 ٦٤ ً٘  ٯكذد سد ُوٚ ٠ٜٟ٪ط ٩رج أغش ٟغط٠ش ُٮ آ٩١ٯٜضٝ جٛرذء ذ٦ ُٮ ج٠ٛؿط٠ن ٗ٘ٚ ٠ٰٛ

 جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ُٮ ٟؿط٠ن ٟح ضطأغش قط٠ح ذحٛطٰحس جِٛ٘ش٭ جٛز٭ أ١جٛؿ٨حص جٛك٘٪ٟٮ ٩عش رٖٛ 

 أ١ جٛغٜ٪ٕ ج٠ٛطوحسٍ ه٨ٰٜح ٧٩ٮ ذزٖٛ ال ٯ٢٘٠ ٩أ٠٣حؽٯغش٭ ٦ُٰ ٩جٛوحدجش ٩جٛطٔحٰٛذ 

قٰع ٣ؿذ جٛرٰش٩ٓشجؽ٢ٰٰ ٯ٠ػٜ٪١ ,ضطخٜض ض٠حٟح ٢ٟ جغش ٟػٚ ٧ز٥ جٛو٪جٟٚ ه٬ٜ ج٠ٛؿط٠ن 

.ه٤ٰس قٰٰٔٔس ٜٛرٰثس جٛطٮ ٨٤ٟح ٯغط٠ذ١٩ ٨ُٰ٩ح ٯوٰش٪١
 

                                                             
1
،ٰٜٗس جٛوٜ٪ٝ جالٓطظحدٯس "ذوغ ج٠ٛالقلحش ه٢ ٩جٓن جالدجسز جٛو٠٪ٰٟس ُٮ جٛؿضجتش٩عرٚ جطالق٨ح"ه٠حس٭ ه٠حس ، 

 .٩09هٜ٪ٝ جٛطغٰٰش،ؾحٟوس عـَٰ،ص
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ضظحدٍ ٟولٞ ق٘٪ٟحش جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس طو٪ذحش ؾ٠س ضطظٚ ذطٌٰٰش : االجتًاػٍحانقٍى- 8

ج٤ٛ٪جقٮ جالؾط٠حهٰس ُحٛك٘٪ٟحش ُٮ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس جٛغحهٰس ٜٛطٔذٝ ضو٠ٚ ؾح٧ذز ٛطٌٰٰش هحدجش 

 عٜ٪ٕ ٟخطِٜس ٛشو٪خ ٟكحُلس ضخش٬ جٛطٌٰٰش ٩ضٔح٦ٟ٩ ٩ٗػٰش ٢ٟ ٧ز٥ جٰٛٔٞ ٩أ٠٣حؽ٩ؽرحم 

 جألؾ٨ضز٩جٛوحدجش ٯوشٓٚ ه٠ٰٜحش جٛط٠٤ٰس ٩ٯكذ ٢ٟ ٠ٰٓس ٟكح٩الش جالسضِحم ذ٠غط٪٫ ِٗحٯس 

 أعحط جٛطٮ ٧ٮ جألعشٯس جٛوظرٰس أ٩ رٖٛ ج٣وذجٝ جٛ٪هٮ جٛطخـٰـٮ أٟػٜس ٢ٟ٩ جإلدجسٯس

.  ٩جال٧ط٠حٝ ذح٠ٛلح٧ش ٩هذٝ جٛػٔس ٩هذٝ جقطشجٝ جٛ٪ٓص٩جإلعشجٍج٠ٛكغ٪ذٰس جٛك٘٪ٰٟس 

 هذٝ ج٠ٛ٪ػ٪هٰس ُٮ جضخحر جٛٔشجسجش، ٩هذٝ جال٧ط٠حٝ جٛ٘حُٮ ذٔـحهحش أٯؼح٨٤ٟ٩ح  

جٛـِ٪ٛس ٩جٛشرحخ ُٮ هذد ٢ٟ جٛذ٩ٙ ه٬ٜ سًٞ ٟح ٨ٛز٥ جٛٔـحهحش ٢ٟ خـ٪سز ُٮ ضكذٯذ 

. جٛط٠٤ٰسأ٧ذج٩ٍضكْٰٔ 
1
 

 ٢ٟ جذشص طِحش ج٠ٛؿط٠وحش ذأ٨٣ح٩ض٪طَ ٧ز٥ جٛلح٧شز :ازدٌاد انشٍٓح نهتًٍُح -9 

 ٢ٟ جألهلٞ جٛرذء ذحٛط٠٤ٰس ٯِطف جٛش٨ٰس ٨ٛح ٩ٯٌش٭ ذح٠ٛضٯذ ٨٤ٟح ٩جٛغ٪جد أ١ج٤ٛحٰٟس رٖٛ 

ج٠ٛ٪جؽ٢ٰ٤ ٢٠ٟ جعطرذ ذ٨ٞ جٛكشٟح١ ُٮ ج٠ٛحػٮ ض٤ر٨ص ق٪جع٨ٞ ٠ٰٛضجش جٛكٰحز جٛؿذٯذز 

٢ٟ٩ غٞ ضرذ٩ فح٧شز جٛكحؾحش ج٠ٛطضجٯذز ٜٛؿ٠ح٧ٰش ٩ٟح ٯطشضد ه٬ٜ رٖٛ ٢ٟ ٟكح٩الش 

. جٛك٘٪ٟس ٠ٛ٪جؾ٨س ج٠ٛش٘الش ج٤ٛحؾ٠س ه٨٤ح

 جٛؿ٠ح٧ٰش ضـحٛد ق٘٪ٟحض٨ح ذ٠ضٯذ أ١ه٬ٜ سًٞ : ػذو تفًّٓ نذٔرِأٔسهثٍح انًٕاطٍ - 10

 ال ضذسٕ ذوذ خـ٪سز أ٨٣ح ئال٢ٟ جٛط٠٤ٰس ٩ضٔظذ٧ح ٛطكْٰٔ ٟح قٔٔط٦ ًٰش٧ح ٢ٟ جٛذ٩ٙ 

 ضكْٔ آ١ ٩ج٦٣ ال ٯ٢٘٠ جإلدجسٯس جألؾ٨ضزد٩س٧ح ُٮ ضكْٰٔ ٧ز٥ جٛط٠٤ٰس ٩٩ؾ٪خ ٟغح٣ذض٨ح 

، ٩ُٮ جٛذ٩ٙ أ٧ذج٨ُح ٛٞ ضطوح١٩ ٟو٨ح ؾ٠ح٧ٰش٧ح ه٬ٜ ضكْٰٔ ئرج ٣ؿحقح ذغٰـح ئال جإلدجسز

 هذجتٰس ُٮ ٣ِ٪ط جٛؿ٠ح٧ٰش ضكذ أ٩ز ذٮجٛطٮ هح٣ص شو٪ذ٨ح ٢ٟ جالعطو٠حس ض٘٪٣ص ٟشحهش عٚ

 جٛك٘٪ٟس ٩ ضإخش أه٠حٙ جٛك٘٪ٰٟس ٧٩ٮ ضوشٓٚ ذزٖٛ جألؾ٨ضز٢ٟ سًرط٨ح ُٮ جٛطوح١٩ ٟن 

.ضكْٰٔ جٛط٠٤ٰس ذغٜرٰط٨ح
2 

                                                             
1
. 78جعحٟس هرذ جٛشق٢٠،ٟشؾن عحذْ ،ص 
. 

2
.20،ص2015جٯ٢٠ ٓحعٞ جٛشُحهٮ،ذكع جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ،
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 جٛط٠٤ٰس ال ضكْٔ ٣ِغ٨ح ذ٤ِغ٨ح ٠ٗح ٯٜض٨ٟح ٜٛ٪ط٪ٙ أ١رٗش٣ح : اإلصالح اإلداريأٔنٌٕح- 11

 ُٮ هذد ٢ٟ جإلدجس٭ ُحإلطالـ ءز، ؾ٨حص ذٰش٩ٓشجؽٮ ه٬ٜ ٟغط٪٫ هحٙ ٢ٟ جِٛ٘حأل٧ذج٨ُح،

، ٩ُٮ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس جٛطٮ ض٪جؾ٦ جٛكشخ جأل٩ٛ٪ٯحشجٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ٗػٰشج ٟح ٯ٘٪١ ُٮ ٟٔذٟس 

  ٯظرف جٛكذٯع ه٢ جٛطـ٪س ، ٟؿحهحشأ٩ أ٧ٰٜس٩جٛطٮ ضطوشع ال٣ٔغحٟحش دجخٰٜس ٩قش٩خ 

 جإلطالـ ئ١ ُٮ ج٠٘ٛحٰٛحش ه٬ٜ جٛشًٞ ٢ٟ جإلعشجٍ ػشذح ٢ٟ ػش٩خ ، جإلدجس٭

 جٛطٮ ضوح٣ٮ ٨٤ٟح ٧ز٥ جألعحعٰس جٛ٪عحتٚ جِٛوحٛس ُٮ ٟ٪جؾ٨س ضٜٖ ج٠ٛشحٗٚ ئقذ٫ ٯوذ جإلدجس٭

 .جٛذ٩ٙ

 جألؾ٨ضز جٛطٮ ض٪جؾ٦ جألهرحءٯغ٨ٞ جال٣ِؿحس جٛغ٘ح٣ٮ ُٮ صٯحدز  :االَفجار انسكاًَ- 12

جٛك٘٪ٰٟس ٩ج٠ٛشٜ٘س جٛغ٘ح٣ٰس ٗأقذ جٛو٪جٟٚ ج٨ٛحٟس ج٠ٛطذجخٜس ُٮ ج٠ٛ٪َٓ ال ٯشؾ٬ هالؾ٨ح 

 ق٢ٰ ٠ٛ٩ح ٗح٣ص ٣غرس جٛضٯحدز جٛغ٘ح٣ٰس ئ٬ٛض٠حٟح ُٮ ج٠ٛذ٫ جٛٔظٰش ٧٩٘زج ضر٬ٔ ٓحت٠س 

 جٛضٯحدز ج٠ٛـشدز ُٮ هذد جٛغ٘ح١ أ١ع٤٪ٯح ٨ُزج ٯو٤ٮ % 2.5جٛكحٰٛس ُٮ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ضرٜي 

ضٜط٨ٞ ؾح٣رح ٗرٰشج ٢ٟ هحتذ جٛط٠٤ٰس ٠ٟح ٯؿوٚ جٛو٠ٚ جٛك٘٪ٟٮ ُٮ جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس ٯرذ٩ ٦ٜٗ 

.ٯذ٩س ُٮ قٜٔس ِٟشًس
1
 

 : انسٍاسٍح انتًٍُح يشكالخ جْٕر نهثٍرٔقراطٍح األػراض انًرضٍح : انًطهة انثانث

 جٛؿ٨٪د أ١ ٯالقق ج٠ٛغطؼوِس ج٠ٛؿط٠وحش ُٮ ٩جإلدجسٯس جٛغٰحعٰس جٛط٠٤ٰس ٛو٠ٰٜس ج٠ٛططرن ئ١

 ُٮ ضوػش ٟطضجٯذز ُٮ ضوٰش ٟحصجٛص جعطٔال٨ٛح ٤ٟز ٩جإلدجسٯس جٛغٰحعٰس ٜٛط٠٤ٰس ٩ؾ٨ص جٛطٮ

ه٬ٜ  ج٠ِٛحسٓس ٧ز٥ ٩ض٪ؾذ .ج٠ٛؿط٠وحش ٨ٛز٥ جٛك٘٪ٰٟس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس جألؾ٨ضز ٩أ٩ػحم أدجء

 : ٟغط٪ٯ٢ٰ

 . ج٠ٛإعغٰس ٩جأل٣ل٠س ج٨ٰٛحٗٚ ٩ض٠٤ٰس ذ٤حء ٟؿحٙ ُٮ ،أٔنًٓا 

 .جإلدجسٯس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ج٠٠ٛحسعحش ٟؿحٙ ُٮ ،ٔثآًٍَا 

 

                                                             
 .177،ٟشؾن عحذْ،ص"جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ُٮ جٛؿضجتش  دسجعس ضكٰٰٜٜس ٠ٛطٌٰش: جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰسئعطشجضٰؿٰس"ذ٪ٟذٯ٢ ؽحش٠س، 1
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 : ٔتًٍُتٓا انًؤسسٍح ٔاألَظًح انٍٓاكم تُاء يجال فً :أٔال

 ٜٛط٠٤ٰس ٩ٟإعغحش ق٘٪ٰٟس ٟإعغحش ٩ذ٤حء ئسعحء ُٮ ٛصرخ جٛطٮ جٛؿ٨٪د ٢ٟ جٛشًٞ ه٬ٜ

 ُٮ ض٤ؿف ٛٞ ُا٨٣ح ، ج٠ٛغطؼوِس ج٠ٛؿط٠وحش ٟولٞ ُٮ ٩جإلدجس٭ ٩جإلطالـ جٛغٰحعٮ

 .ضؤٰذ٧ح ٢ٟ صجدش ذٚ ،جإلدجسٯس ٛرٰش٩ٓشجؽٰسٙ ج٠ٛشػٰس ج٠ٛشحٗٚ ٩جألهشجع ٢ٟ جٛطخَِٰ

 جٛك٘٪ٟٮ، جٛرٰش٩ٓشجؽٰس جألدجء ضكغ٢ٰ ُٮ ق٘٪ٰٟس ؾذٯذز ٟإعغحش ئ٣شحء قشٗس ضغ٨ٞ ُٜٞ

 ٩ُوحٰٛس ِٗحءز سُن ُٮ ض٪٬ٛ ئ٣شحؤ٧ح جٛطٮ ،جإلدجس٭ جإلطالـ ٧٩ٰثحش ٟشجٗض أع٠٨ص ٩ال

.ه٠ٰٜس ضوػش ج٠ٛإعغٮ ُٮ ج٠ٛذ أع٨ٞ رٖٛ ٢ٟ جٛو٘ظ ه٬ٜ ذٚ جٛك٘٪ٰٟس، جٛرٰش٩ٓشجؽٰس
1 

أ١  ٢ٟ ذذال جإلدجسز، جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٟشٜ٘س ٢ٟ جٛط٤ل٠ٰٮ جٛؿح٣د ضِحٓٞ ٣طٰؿس جٛشحٟٜس جٛط٠٤ٰس 

 : جٱضٮ ُٮ ضط٠ػٚ جٛطٮ ج٠ٛشػٰس جٛل٪ج٧ش ٢ٟ هذد ُٮ ٧زج هالؾ٨ح ٩ٯل٨ش ُٮ ٯغ٨ٞ

 ،٩٩جإلؾشجءجش جٛط٤ل٠ٰحش ض٠٤ٰؾ ه٬ٜ جٛٔحتٞ ج٠ٛشٗض٭ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ج٠٤ٛ٪رؼ ضر٤ٮ- 1

 ج٨٠ٛحٝ ٩ض٤٪م ضوذد ه٢ ج٤ٛلش ذظشٍ ٟط٘شسز آٰٛس ط٪س ُٮ جٛو٠ٰٜس جإلدجسٯس ٟرحششز

.خذٟط٨ح ج٠ٛـٜ٪خ جٛششجتف جالؾط٠حهٰس أ٩ ئ٣ؿحص٧ح ج٠ٛـٜ٪خ
2

  

 ٛكذ٩ظ ٣طٰؿس جإلدجسٯس، جٛ٪قذجش ذكؿٞ ٰٓحعح جإلدجسٯس جألؾ٨ضز ُٮ جٛ٘رٰش جٛطؼخٞ - 2

 ٯوْٰ ٠ٟح جٛط٤لٰٞ، ذ٤حء ٟغط٪٫ ضوذد رٖٛ ٯشجُْ ٠ٗح جإلدجس٭، جٛط٤لٰٞ ذ٤حء أُٔٮ ُٮ ض٪عن

 .جأل٣شـس ذ٢ٰ ضؼحسذح ٩ٯغرد ٩جٛط٪ؾ٦ٰ جإلششجٍه٠ٰٜحش  ق٘حٝئ ئ٬ٛ جٛط٪طٚ

 ٩ؾ٤٪ـ جٛٔشجس، ٩ػن ه٠ٰٜس ُٮ ٩جػف ذش٘ٚ جٛلح٧شز ضٜٖ ٩ضرشص جٛشذٯذز، ج٠ٛشٗضٯس - 3

ٟو٢ٰ ض٤ل٠ٰٮ ٟغط٪٫ ٗٚ ه٤ذ جٛغٜـس ضشٰٗض  ئ٬ٛجإلدجسجش
2
. 

 ذح٤ٛغرس ٩غحذص ٟغط٠ش ضذجخٚ ٧٩٪ ،ج٠ٛخطِٜس جالخطظحص ٟشجٗض ذ٢ٰ جإلدجس٭ جٛطذجخٚ- 4

 ٩ٟح ،٩جإلدجسٯس جٛغٰحعٰس جٛؿ٠حهحش ٟخطَٜ ذ٢ٰ جٛٔشجس جضخحر ٩ِٰٰٛ٘س جٛطِٰ٘ش ألعٜ٪خ

 أ٩ عٰحعٰس الهطرحسجش جٛٔشجسجش ضطخز ٩ٓذ ٩،٥ٟطحذوص جٛٔشجس ضـرْٰ ه٬ٜ ٟغط٪٫ ٯو٘غ٦

  .أعشٯس

                                                             
 .5، مرجع سابق، ص " التوسع البٌروقراطً الحلقة المنسٌة فً عملٌة التنمٌة "  بومدٌن طاشمة، 1
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 سخ٪ز أؾ٨ضز ئ٬ٛ ٩ضك٪٨ٛح جٛك٘٪ٰٟس ٛألؾ٨ضز ٩جٛ٪فِٰٮ جٛط٤ل٠ٰٮ جٛطؼخٞ صٯحدز - 5

 .٧٩شس

 ٩جٛشٰٜ٘س، جٛشع٠ٰس ُٮ ئُشجؽ ٢ٟ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٛإلدجسز ج٠ٛشػٰس جألهشجع ٠٣٪ - 6

.ًحٯحش ئ٬ٛ جٛ٪عحتٚ ٩ضك٪ٯٚ جٛزجش، ه٬ٜ ٩جٛطٔ٪ٓن جٛطٌٰٰش، ٩ٟٔح٩ٟس ٩جٛؿ٠٪د
1 

 : انثٍرٔقراطً انٕظٍفً انسهٕك يجال فً : ثاٍَا

 جٛرٰش٩ٓشجؽ٢ٰٰ ٠ٟحسعحش ٩ضـ٪ٯش ض٠٤ٰس ؾ٨٪د طوٰذ ه٬ٜ ج٠ِٛحسٓس أٯؼح ض٪ؾذ ٩ذح٠ٛػٚ

 ٩ضـ٪ٯش ٛط٠٤ٰس ج٠ٛ٪ؾ٨س ٩ج٠ٛ٪جسد جٛؿ٨٪د ُشًٞ، جٛك٘٪ٟٮ ُٮ جألؾ٨ضز جإلدجسٯ٢ٰ

 جٛؿ٨٪د ٧ز٥ صٯحدز ٟن ضضدجد ٜٛرٰش٩ٓشجؽٰس جألهشجع ج٠ٛشػٰس ُا١ جإلدجسٯس، ج٠٠ٛحسعحش

 ُٮ ج٨ٛحتٚ ج٠٤ٛ٪ ٩سًٞ ؾ٨٪د ٩ٟخظظحش، ٢ٟ جإلدجس٭ ٜٛطذسٯد ٩ؾ٦ ٟح ُشًٞد، ٩ج٠ٛ٪جس

 ج٠ٛضٯذ ٢ٟ جعطظذجس، ٩ جٛط٤ِٰز ٟ٪جٓن ُٮ جإلدجسٯس ٩جٛ٘٪جدس ٰٜٛٔحدجش جٛطذسٯد عحهحش

 أ١ ٩ه٪ع  ،،٨ُٰح جٛرٰش٩ٓشجؽٰس جإلدجسز ٟش٘الش  ٛٞ ضوحٛؽجٛٔح٣٪٣ٰس ٩جٛؼ٪جذؾ جٜٛ٪جتف

 ُا٨٣ح ٜٛرٰش٩ٓشجؽٰس، جألهشجع ج٠ٛشػٰس ج٣طشحس ٢ٟ جٛرٰش٩ٓشجؽٮ جإلطالـ ٟإعغحش ضكذ

.ج٣طشحس٧ح ُٮ عح٠٧ص ذحٛو٘ظ
  

 ج٠ٛشػٰس ج٠ٛإششجش ٢ٟ هذد ُٮ ٟ٪جصٯح ٠٣٪ج ج٠٤ٛ٪ ٧زج طحقد ج٠ٛغط٪ٯحش، ؾ٠ٰنه٬ٜ 

 جٛغٜرٰس ٩ج٠٠ٛحسعحش جٛغٜ٪ٰٗس جٛخظ٪طٰحش ضٜٖ ئ٬ٛ  أعحعح ٯشؾن ٧زج ٗٚز،ٜٛرٰش٩ٓشجؽٮ

:ٯس جٛطحٙ ج٤ٛٔحؽ ُٮ ضكذٯذ٧ح ٯ٢٘٠ جٛطٮ
1 

 ج٠ٛخطِٜس ج٠ٛلح٧ش ٢ٟ ٯوٰش٦ ٩ٟح جٛرٰش٩ٓشجؽٮ، ٜٛؿ٨حص جٛ٪فِٰٮ جألدجء ػوَ- 1

 ه٢ هحؾضج جٛرٰش٩ٓشجؽٮ جٛؿ٨حص ٯؿوٚ ٠ٟح جألعحٰٛد، ُٮ ٩جٛطؤٰذ جٛش٩ض٤ٰٰسٗحإلؾشجءجش 

 .ج٠ٛ٪جؽ٢ ٯكطحؾ٨ح جٛطٮ جٛخذٟس ذ٠طـٜرحش جٛ٪ُحء

 ٜٛخذٟحش جالٓطظحدٯس جٛطِٜ٘س ٩جسضِحم ذحإلعشجٍ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس جألؾ٨ضز جضظحٍ- 2

 ُٮ جٛخحسؾٰس ج٠ٛلح٧ش ه٬ٜ جٛؼش٩س٭ ًٰش جإل٣ِحّ ُٮ جٛط٪عن رٖٛ ٩ٟشد .٩جإل٣طحؼ

                                                             
 .7،مرجع سابق ،ص" التوسع البٌروقراطً،الحلقة المنسٌة فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌة"بومدٌن طاشمة، 1
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 جالٓطظحد٭ ًٰش ٩جالعطخذجٝ ٟرشس، د١٩ جٛط٘حَٰٛ جٛوحٰٛس جألؾ٤رٰس جٛخرشجش جعطخذجٝ

 .ٜٛط٤٘٪ٛ٪ؾٰح

 ه٨ٰٜح جٛٔحت٢ٰ٠ ضذسٯد ٩ٜٓس جإلُشجد ذشإ١٩ ج٠ٛو٤ٰس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس جألؾ٨ضز ػوَ- 3

 جٛ٘٪جدس ضذسٯد ُٮ ذذ٩س٧ح جٰٛٔحٝ ٢ٟ ٩ٟكذدز ٩جػكس ٩خـؾ جعطشجضٰؿٰحش ئ٬ٛ ٩جُطٔحس٧ح

 . جٛطٌٰٰش ئقذجظ ٩ُٮ جٛرششٯس

 جٛخذٟس، ٩قذجش ضِٜ٘س ٩جسضِحم جٛك٘٪ٟٮ، جإلدجس٭ جٛو٠ٚ ٩ِٗحءز ئ٣طحؾٰس ج٣خِحع- 4

 .جٛو٠ٚ ٠ٟحسعحش ُٮ ٩جٛطشجخٮ ٩جٛطغٰد، جإل٠٧حٙ، ٩شٰ٪م ف٪ج٧ش

 جٛ٪فِٰس ٩جعطٌالٙ جٛوحٝ، ج٠ٛحٙ ٗحعطٌالٙ جإلدجس٭ جِٛغحد فح٧شز ٩جعطِكحٙ ج٣طشحس- 5

 ُٮ ج٤٠ٛحُن ٩ضرحدٙ ٩ج٠ٛكحذحز، ج٠ٛكغ٪ذٰس ف٪ج٧ش ٩شٰ٪م ٩جالخطالط، جٛوحٟس، ٩جٛشش٪ز،

 .ج٠ٛ٪جؽ٢ ٟن جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ أُشجد ضوحٟٚ

 ُٮ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٟلح٧ش ضش٘ٚ أ١ " ُخش٭ " جألعطحر أ٩ػف ُٔذ جٛـشـ، ٨ٛز٥ ٩ضذه٠ٰح

 ٟشضرـس ج٤ٛحٰٟس جٛذ٩ٙ ٗح٣ص ه٤ذٟح :جأل٬ٛ٩: ستٰغ٢ٰ ضحسٯخٰط٢ٰ ذ٠شقٜط٢ٰ ٟش جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس

 قؿض ضٞ ج٠ٛشقٜس ٧ز٥ ٩ُٮ ٩ج٨ٔٛش، جٛطغٜـٮ جالقطالٙ ٩جٓن ٢ٟ ٣٩ل٦٠ ٦٠ٰٓ٩ ذحالعطو٠حس

 جالعطٔالٙ ذوذ ٟشقٜس ٧٩ٮ:جٛػح٣ٰس ج٠ٛشقٜس .ألُشجد ٟو٢ٰ٤ٰ ٩ج٨ٛحٟس جٰٛٔحدٯس جٛ٪فحتَ

 ٩أهرحء ٗرٰشز ضروحش جٛرٜذج١ ٧ز٥ ذٰش٩ٓشجؽٰس ٩سغص قٰع جٛ٪ؽ٤ٰس، جٛذ٩ٛس أعظ ءئسعح٩

 جٛرٰش٩ٓشجؽٰحش ضٜٖ جُطٔشش ُٔذ ،ذ٨ح ٜٛ٪ُحء ٟغطوذز ٩ال ٓحدسز ض٢٘ ٛٞ ،ٟغطؿذز غٰٜٔس

 ج٠ٛذسذس جإلدجسٯس جٰٛٔحدجش ئقالٙ ه٢ هؿضش ٠ٗح جإلدجسز، ُٮ جٛكذٯػس ٩جألعحٰٛد ٜٛ٪عحتٚ

 ٧٪ ٠ٗح.ج٤٠ٰ٨٠ٛس ذحٛذ٩ٛس ٟشضرـس ٗح٣ص جٛطٮ جٛغحذٔس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس جٰٛٔحدجش ٟكٚ ٩ج٠ٛإ٧ٜس

. ٜٛؿضجتش ذح٤ٛغرس
1
 

ػهى انتًٍُح ْا األسثاب انسٍاسٍح نتضخى انجٓاز انثٍرٔقراطً ٔ أثر: انًثحث انثاًَ

 : انسٍاسٍح

ضٜود جٛرٰثس جٛغٰحعٰس ُٮ ج٠ٛؿط٠ن د٩سج ٠٨ٟح ٩ ذحسصج ُٮ ض٘٪ٯ٢ ٰٓٞ ٩ ُٜغِس جٛؿ٨حص 

جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٤٨ُحٕ هالٓس ٓ٪ٯس ذ٢ٰ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ج٠ٛغإ٩ٛس ه٢ ئهذجد جٛرشجٟؽ ٩ 

جٛخـؾ ٩ جضخحر جٛٔشجس ٩ ذ٢ٰ جٛؿ٨حص جٛط٤ِٰز٭ ٨ٛز٥ جٛٔشجسجش ٩ أ٭ جخطالٙ ُٮ جٛط٪جص١ ذ٢ٰ 

                                                             
 .7بومدٌن طاشمة، ، مرجع سابق، ص  1
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ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٩ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٯإد٭ ئ٬ٛ ض٪عن جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٟٔحذٚ ػوَ 

ج٤ٛلٞ ه٬ٜ قغحخ ضكْٰٔ جٛط٠٤ٰس ٠ٜٛؿط٠وحش ج٠ٛخطِٜس ٩ ٤٧حٕ هذز أعرحخ عح٠٧ص ُٮ 

ضوحفٞ د٩س جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٰٛظرف هحتٔح أٟحٝ ضكْٰٔ ض٠٤ٰس عٰحعٰس شحٟٜس ٩ ٣زٗش 

:  ٨٤ٟح

ػذو استقرار انًؤسساخ انسٍاسٍح ضؼف ٔ :انًطهة األٔل

هذٝ جعطٔشجس ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٯإد٭ ئ٬ٛ هؿض٧ح ه٢ أدجء ٩فحت٨ِح ،٩ذحٛطحٛٮ ٯكذظ إٌ 

 . جخطالٙ ُٮ جٛط٪جص١ دجخٚ جٛرٰثس جٛغٰحعٰس 

 ػذو استقرار انًؤسساخ انسٍاسٍح - 1

ضوح٣ٮ ٟولٞ ج٠ٛؿط٠وحش ج٠ٛغطؼوِس ٢ٟ ٠٣٪ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ذذسؾس ضِ٪ّ ٠٣٪ 

ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٣ِغ٨ح ٩ ٯو٪د ٧زج ًحٛرح ئ٬ٛ هذٝ جعطٔشجس٧ح عٰحعٰح ٠ٟح ٯكذظ جخطالال 

. ذ٢ٰ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ  ٩ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس

ٯ٤طؽ ه٦٤ هؿض ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ه٢ أدجء ٩فحت٨ِح ٠ٟح ٯو٘ظ ػوَ ه٠ٰٜس ج٠ٛشحسٗس 

جٛغٰحعٰس 
1
 ٩ ػوَ جٛٔذسز ه٬ٜ ضؿ٠ٰن ٟـحٛد ٗٚ جٛٔـحهحش ٩ ضك٪ٯ٨ٜح ئ٬ٛ عٰحعحش .

هحٟس ٟورشز ه٢ ج٠ٛـحٛد جٛكٰٰٔٔس ٠ٜٛ٪جؽ٢ٰ٤ ٠ٟح ٯإد٭ ئ٬ٛ قحٛس ٢ٟ جٛؿ٠٪د ٩ جٛطوػش 

ضغطٜضٝ ٟكح٩الش جإلطالـ جٛغٰحعٮ ه٢ ؽشٯْ ضوذٯٚ ش٘ٚ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٩ 

جٛز٭ ٯوطرش ؾ٪٧ش جألصٟس جٛغٰحعٰس ،هالٓط٨ح ذحٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩ ضٔ٪ٯٞ جالخطالٙ ذ٠٨٤ٰح 

. ٠ٛولٞ ج٠ٛؿط٠وحش

ئ١ هذٝ  جعطٔشجس جٛرٰثس جٛغٰحعٰس ٜٛذ٩ٙ ٩ هذٝ جٛط٪جص١ ذ٢ٰ ٟخطَٜ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس 

دجخٚ ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ٯإد٭ ذحٛؼش٩سز ٛطضجٯذ أ٠٧ٰس جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ  ٠ٟح ٯو٘ظ هذز 

: قٔحتْ أ٨٠٧ح

١ جٛغٰحعس جٛوحٟس ٤ٜٛلٞ جٛغٰحعٰس ال ضو٘ظ ٟظحٛف ٩ أ٧ذجٍ جٛؿ٠حهحش ج٠ٛإغشز ُٮ ئ- أ

. ج٠ٛؿط٠ن ٣طٰؿس ٛؼوَ ٟإعغحش ج٠ٛذخالش ٩ ج٠ٛشحسٗس جٛغٰحعٰس

ػوَ ٤ٓ٪جش جالضظحٙ ذ٢ٰ ٟخطَٜ ٟإعغحش ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ٠ٟح ٯؼوَ ٟشحسٗس - خ

ٗٚ ُثس جؾط٠حهٰس ُٮ ط٤ن جٛغٰحعس، ٩ جخطالٙ جٛوالٓس ذ٢ٰ ٟذخالش ج٤ٛلحٝ ٩ ٟخشؾحض٦ ٢ٟ 

                                                             
 .89، ص" استراتٌجٌة التنمٌة السٌاسٌة، دراسة تحلٌلٌة لمتغٌر البٌروقراطٌة فً الجزائر"بومدٌن طاشمة ، 1
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خالٙ ػوَ ضؿ٠ٰن ج٠ٛـحٛد ٩ هذٝ جٛٔذسز ه٬ٜ ضك٪ٯ٨ٜح ٩ جعطٰوحخ ج٠ٛذخالش ٜٛطورٰش 

 ٩ عٰحعحش ٠ٟح ٯوشع ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ألصٟس ٣طٰؿس جصدٯحد قؿٞ شه٨٤ح ُٮ ش٘ٚ ٓشسج

ج٠ٛذخالش ذحعط٠شجس ٩ ضشجٗٞ ج٠ٛـحٛد جٛؿ٠ح٧ٰشٯس أ٩ ف٨٪س ٟذخالش ؾذٯذز ٛٞ ضطو٪د 

ه٨ٰٜح ج٠ٛإعغحش جٛٔحت٠س، ٠ٟح ٯِشع ه٬ٜ ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ػش٩سز جٛركع ه٢ قٚ ٛألصٟس 

٩ رٖٛ ئال ٢ٟ خالٙ جٛطٌٰٰش ُٮ جٛوالٓحش جٛٔحت٠س ذ٢ٰ ج٠ٛإعغحش ج٠ٛخطِٜس خحطس ٟإعغحش 

ج٠ٛذخالش أ٩ ج٠ٛشحسٗس جٛغٰحعٰس ٩ ج٠ٛإعغحش ج٠ٛخشؾحش أ٭ جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٠ٟح ٯإد٭ ئ٬ٛ 

.هذٝ جعطٔشس ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ
1
 

 .ضؼف انًؤسساخ انسٍاسٍح - 2

أد٫ جٛطؼخٞ جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ جٛذ٩ٙ ج٠ٛطخِٜس ئ٬ٛ ئػوحٍ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٣طٰؿس 

ئػوحٍ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس جٛٔحت٠س جٛك٘٪ٰٟس ٩ ًٰش جٛك٘٪ٰٟس خحطس أ١ جٛؿ٨حص 

جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ ٧ز٥ جٛذ٩ٙ أعرْ ٜٛ٪ؾ٪د ٢ٟ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٢ٟ ج٤ٛحقٰس جٛطحسٯخٰس ٩ 

. ذحٛطحٛٮ ٨ُٮ أٗػش ضـ٪سج ٩ ٣ؼؿح ٨٤ٟح 

ئ١ عٰحدز جألؾ٨ضز جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٩ ٠٣٪٧ح ٯخْٜ ضِح٩ضح ُٮ ض٪صٯن جٛغٜـس دجخٚ ج٠ٛؿط٠ن ٩ 

ٯطؼف رٖٛ ٢ٟ خالٙ جعطك٪جر هذد ٰٜٓٚ ٢ٟ جألُشجد ه٬ٜ أٗرش ٓذس ٢ٟ ٣ِ٪ر ٟخطَٜ أُشجد 

  .ج٠ٛؿط٠ن ذغرد جقط٘حس٧ٞ ٠ٛظحدس ج٤ِٛ٪ر

ئ١ ٠٣٪ جٛؿ٨حص جٛط٤ِٰز٭ جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ جٛذ٩ٙ ج٠ٛطخِٜس ٯؼوَ ٢ٟ ٠٣٪ ج٠ٛإعغحش 

جٛغٰحعٰس جٛك٘٪ٰٟس أ٩ ًٰش جٛك٘٪ٰٟس ٠ٟح ٯإد٭ ئ٬ٛ ضٰٜٔض د٩س٧ح ُٮ جٛكٰحز جٛغٰحعٰس، ٩ 

. ٯؿوٚ جالهط٠حد ه٬ٜ جٛؿ٨حص جٛط٤ِٰز٭ ٯطضجٯذ

٠ٟح ٯطشضد ه٨٤ح هذز ٣طحتؽ ٧حٟس ضظري جٛو٠ٰٜس جٛغٰحعٰس ُٮ جٛذ٩ٙ ج٠ٛطخِٜس ذظرٌس خحطس 

ض٠ٰض٧ح ه٢ ٟػٰالض٨ح ُٮ جٛذ٩ٙ ج٠ٛطٔذٟس، أ٧ٞ ٧ز٥ ج٤ٛطحتؽ ذٔشؽس جٛكٰحز جٛغٰحعٰس ٩ عٰـشز 

أعحٰٛد جٛو٠ٚ جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ه٬ٜ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ج٠ٛخطِٜس ُٮ ج٠ٛؿط٠ن، ٠ٟح ٯظري 

جٛو٠ٰٜس جٛغٰحعٰس ذظرٌس ذٰش٩ٓشجؽٰس، قٰع ٯطؼخٞ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩ ٯط٪٬ٛ ؾ٠ٰن 

شإ١٩ جٛذ٩ٛس، ذكٰع ٯ٘طغد جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ أ٠٧ٰس ٩ ضأغٰش ٟطضجٯذ ٯإد٭ ُٮ ج٨٤ٛحٯس 
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ئ٬ٛ ج٣طٔحٙ أعحٰٛد ه٦ٜ٠ ئ٬ٛ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس، ٩ خؼ٪م ٧ز٥ ج٠ٛإعغحش ٛطٜٖ 

. جألعحٰٛد ٩ جإلؾشجءجش، ٛطظرف جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٗأدجز ُٮ جٛطك٘ٞ ٩ جٛغٰـشز جٛغٰحعٰس

ئ١ ض٪عن ٟؿحالش جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ جٛذ٩ٙ ج٠ٛغطؼوِس ٩ ضوذد جأل٣شـس جٛطٮ ٯٔ٪ٝ 

ذ٨ح ُٮ ٟخطَٜ ج٠ٰٛحدٯ٢ ٩ ج٠ٛؿحالش ٩ صٯحدز أهؼحت٦، ُٮ فٚ جٛطٜٔض ج٤ٛغرٮ ٤ِٛ٪ر ٩ 

٣شحؽ ٩ ٟؿحالش ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ُٮ ٧ز٥ جٛذ٩ٙ ٓذ أُشص هذز ٣طحتؽ ٨ٛح أ٠٧ٰط٨ح ذح٤ٛغرس 

.ٜٛو٠ٰٜس جٛغٰحعٰس هحٟس ٩ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٩ جٛطؿذٯذ جٛغٰحعٮ ذظِس خحطس
1
 

 .ػذو ٔضٕح انقٕاػذ انقإٍََح انًُظًح نهشؤٌٔ انحكى ٔ اإلدارج:انًطهة انثاًَ

ضوط٠ذ ج٠ٛؿط٠وحش ج٠ٛطخِٜس ه٬ٜ ٟؿ٠٪هس ٢ٟ ج٤ٛظ٪ص ٩ جألق٘حٝ ج٤٠ٛٔ٪ٛس ه٢ جٛذعحضٰش 

 أقٰح٣ح ٟن فش٩ٍ ٩ أ٩ػحم ذٰثط٨ح ضطالتٞال ،جٌٛشذٰس ُٮ ض٤لٰٞ شإ١٩ جٛك٘ٞ ٩ جإلدجسز ٨ُٰح 

٩ ٗػٰشج ٟح ٯطٞ ئٯٔحٍ جٛو٠ٚ ذ٨ح أ٩ ضوذٯ٨ٜح أ٩ جٛخش٩ؼ ه٨٤ح ُٮ ضوحٟٚ جألؾ٨ضز 

جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٟن ج٠ٛ٪جؽ٢ٰ٤، ُح٠ٰٛضز جٛوحٟس ٜٛرٜذج١ ج٠ٛطخِٜس ٧ٮ جٛطرحهذ ذ٢ٰ ج٤ٛظ٪ص 

. جٛشع٠ٰس ٩ جٛٔ٪ج٢ٰ٣ ٩ جٛ٪جٓن جٛو٠ٜٮ

٣لشٯح ٤٧حٕ ض٪جص١ ذ٢ٰ جٛغٜـحش ئال ج٦٣ ُٮ جٛ٪جٓن ضش٨ذ عٰـشز جٛغٜـس جٛط٤ِٰزٯس ه٬ٜ 

 ٠ٗح ضط٠ٰض ج٤ٛظ٪ص ،جٛغٜـس جٛطششٯوٰس ُ٘ٚ جٛغٜـس ُٮ ٯذ جٛكحٗٞ أ٩ ستٰظ جٛذ٩ٛس

 ذحإلذ٨حٝ ٩ ج٠ٌٛ٪ع ٯظود ضر٢ٰ ٓظذ ج٠ٛششم ٢ٟ جٛورحسجش جٛ٪جسدز ُٮ ،جٛطششٯوٰس

جٛطششٯن ٩ ٦٤ٟ ٯ٢٘٠ ضِغٰش٧ح ٠ِٰٗح شحء، ُحٛرٰش٩ٓشجؽ٢ٰٰ ٯٔ٪ٟ٪١ ذظٰحًس ٟشحسٯن 

 ٯطؼف أ١  ٧زج ٢ٟ خالٙ،جٛٔ٪ج٢ٰ٣ ه٬ٜ ج٤ٛك٪ جٛز٭ ٯط٪جُْ ٩ أسجت٨ٞ ٩ جضؿح٧حض٨ٞ جِٛ٘شٯس

٩ ٓذسض٨ح ه٬ٜ ،جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٓحدسز ه٬ٜ جٛغٰـشز ه٬ٜ أه٠حٙ ٩ عٜـحش ج٨ٰٛثس جٛطششٯوٰس 

جٛطأغٰش ه٬ٜ جٛو٠ٰٜس جٛط٠٤٪ٯس ذش٘ٚ هحٝ ٢ٟ خالٙ ٟرحدسز ج٤ٛخد جٛرٰش٩ٓشجؽٰس جٛكح٠ٗس 

ذِشع ٓ٪ج٢ٰ٣ ض٪٧ٞ ه٬ٜ ض٘شٯظ جٛو٠ٰٜس جٛط٠٤٪ٯس ٢٘ٛ ُٮ جٛ٪جٓن ض٨ذٍ ئ٬ٛ ضكْٰٔ 

أًشجع ذشج٠ًحضٰس ٣ِوٰس ضإ٢ٟ جالعط٠شجس ُٮ جٛك٘ٞ، ضغو٬ ج٤ٛخد جٛرٰش٩ٓشجؽٰس إلقحؽس 

ٟؿ٠٪هس ٰٓ٪د ٩ ػ٪جذؾ ٓح٣٪٣ٰس ٩ ئدجسٯس ض٘شط جٛطغٜـٰس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس، خجٛو٠ٰٜس جٛغٰحعٰس 
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٩ ُشٜص ُٮ ضأعٰظ ٣لٞ دٯ٠٪ٓشجؽٰس ،ٛزٖٛ ضوػشش ضؿحسخ جٛو٠ٰٜس جٛط٠٤٪ٯس جٛغٰحعٰس 

.ذح٠ٛو٬٤ جٛكٰٔٔٮ ٩ جِٛوٜٮ
1
 

 .ٔالء انثٍرٔقراطٍح نسهطح انقٍادج انًركسٌح: انًطهة انثانث

 ٗٚ جٛظالقٰحش ٨ُٰح ،ضٔ٪ٝ ٟولٞ ج٠ٛؿط٠وحش ج٠ٛغطؼوِس ه٬ٜ عٜـس ئدجسٯس ذٰش٩ٓشجؽٰس

. ذٰذ صهٰٞ عٰحعٮ ٤ِٟشد

ُطوحفٞ عٜـس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٯشؾن أعحعح ئ٬ٛ ض٪فَٰ جٰٛٔحدجش جٛكح٠ٗس ٜٛؿ٨حص 

جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٗأدجز ُٮ ٟؿحٙ جٛؼرؾ ٩ جٛطك٘ٞ جالؾط٠حهٮ ٩ جٛغٰحعٮ ٩ جعطٌالٙ 

. ُٮ ج٠ٛؿط٠ن جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٧زج جٛذ٩س ج٤٠ٛحؽ ذ٨ح ٛطوضٯض ٟ٘ح٣ط٨ح

ٰٛإٗذ جألعطحر ُٰشٯٚ ٧حٯذ٭ أ١ ٣طٰؿس رٖٛ أطركص جٛرٰش٩ٓشجؽٰس أدجز ٛرٔحء جأل٣ل٠س 

جٛغٰحعٰس، ٛزج ُٔذ ٩ؾذش ٣ِغ٨ح ضكح٩ٙ جعطرذجٙ أ٧ذجٍ جٛخذٟس جٛوحٟس ذأ٧ذجٍ خذٟس ضولٰٞ 

جٛرٰش٩ٓشجؽٰس، رٖٛ أ١ ذٰثس جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ُٮ ج٠ٛؿط٠وحش ج٤ٛحٰٟس ج٠ٛخطِٜس ضوذ أسػٰس 

خظرس ٩ هحٟال ٟغحهذج ه٬ٜ ض٪عن ٣شحؽحش جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ٛططؿح٩ص جخطظحطحض٨ح ٩ 

.جأل٧ذجٍ جٛطٮ ٩ؾذش ٢ٟ أؾ٨ٜح ذحٛؼش٩سز ٛطكْٰٔ أ٧ذجٍ جٛخذٟس جٛوحٟس
2
 

٩ ه٦ٰٜ ٣ؿذ أ١ ٟولٞ جٰٛٔحدجش جإلدجسٯس ُٮ جٛرٜذج١ ج٤ٛحٰٟس ضِؼٚ ٠٣ؾ جإلدجسز جٛز٭ ٯؿوٚ 

ٗٚ جٛغٜـس ُٮ ٯذ ٓحتذ عٰحعٮ ٯ٠ػٚ جٛرإسز جٛطٮ ضطشٗض ٨ُٰح جٛٔ٪ز جٛغٰحعٰس ٩ ه٠ٰٜس ط٤ن 

جٛٔشجس ُٮ ئؽحس ٯش٠ٚ جٛو٤حطش جألٗػش ٩الء ٛشخض جٛشتٰظ، ٯـْٜ ه٬ٜ ٧ز٥ جٛو٤حطش 

ضؼٞ ج٠ٛغطشحسٯ٢ ٩ ج٠ٛذسجء ٩ " جٛذجتشز جٛؼٰٔس" ذـ jean lucaقغد جألعطحر ؾ٪١ ٛ٪ٗح 

.جٛٔحدز جٛوغ٘شٯ٢ٰ ٩ جألٓحسخ ٩ أ٧ٚ جٛػٔس ٩ ج٠ٛ٪ج٢ٰٛ ٩ جٛخحػو٢ٰ ٛشخض جٛشتٰظ
3

  

 .أثر انجٓاز انثٍرٔقراطً ػهى ػًهٍح انتًٍُح انسٍاسٍح :انًطهة انراتغ 

ذأ٠٧ٰس جٛؿ٨حص جٛرٰشٓشجؽٮ ٩د٩س٥ ٗو٤ظش ،جهطشٍ ج٠ٛخطظ٪١ ذ٠شحٗٚ جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس 

. ٨ٟٞ ُٮ ه٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس ٰٛغح٧ٞ ُٮ ضكْٰٔ أ٩ ُشٚ جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس 

                                                             

92 بومدٌن طاشمة، نفس المرجع، ص 1  
 .93  صمرجع سابق فٌرٌل هاٌدي،  2
: ، بٌروت سياسات االنفتاح في العالم العربي االسالمي،التحرك نحو الديموقراطية في الوطن العربي, جون لوكا  3

 .41 ، ص1995مركز الدراسات الوحدة العربٌة، 
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 جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس جٛشحٟٜس أ٧ذج٣ٍو٘ظ عٜرح ه٬ٜ ضكْٰٔ ش جإلدجسزئ١ ذٰش٩ٓشجؽٰس 

٩ج٠ٛط٪جص٣س ٤٨ُحٕ خظ٪طٰحش رجش ضأغٰش ه٠ْٰ ه٬ٜ ٟغحس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ٩ض٘٪١ د١٩ 

:  ض٪ُٰش جالعطٔشجس جٛغٰحعٮ جٛالصٝ ٛو٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس أ٨٠٧ح 

٩ؾ٪د ُؿ٪ز ذ٢ٰ ٣لحٝ جالضظحٙ ٩ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ - 

، ضكط٘ش جٛو٠ٰٜس جٛغٰحعٰس ٩قذ٧ح ٩ جالُطٔحس ئ٬ٛ ٣غْ ُ٘ش٭ ٟطٌشذس٩ؾ٪د طِ٪ز عٰحعٰس - 

٩جػف ٩ ٟالتٞ ٠ٛطـٜرحش ضٌٰٰش جٛر٤حء جالؾط٠حهٮ ٩ جٛغٰحعٮ ٩ ػْٰ ٣ـحّ ٟشحسٗس 

جٛؿ٠ح٧ٰش ُٮ جٛكٰحز جٛغٰحعٰس ٩ ط٤ن جٛٔشجس
1
. 

ُٮ ٧زج جإلؽحس ٩ ذح٤ٛغرس ٜٛؿضجتش ضوح٣ٮ ٌٰٗش٧ح ٢ٟ د٩ٙ جٛوحٛٞ جٛػحٛع ُشٚ جٛطؿحسخ 

ٛخش٩ؼ ٢ٟ دجتشز جٛطخَٜ، ٣القق خالٙ ُطشز جٛػ٠ح٤ٰ٣حش ٩ ٟشقٜس جالٓطظحد ٙجٛط٠٤٪ٯس 

ج٠ٛ٪ؾ٦، ٛورص د٩سج ذحسصج ُٮ ض٪عٰن ٣ِ٪ر ؾ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٰس ذحهطرحس٥ جٛؿ٨حص جٛط٤ِٰز٭ 

ٜٛغٰحعحش جٛط٠٤٪ٯس، ٯطظَ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ُٮ جٛؿضجتش ذحٛطؼخٞ ئ٬ٛ جٛكذ جٛز٭ 

ٯظرف ٦ُٰ ٟو٪ٓح ٛو٠ٰٜس جٛط٠٤ٰس جٛغٰحعٰس ذحهطرحس٥ جٛؿ٨حص جٛز٭ ٯوـٮ ٜٛغٰحعس جٛوحٟس 

.ٟؼ٠٪٣ح ٩جٓوٰح
2
 

ٯٔش ج٠ٛخطظ٢ٰ ذؼش٩سز ٩ؾ٪د ؾ٨حص ذٰش٩ٓشجؽٮ ُوحٙ ٩ ٩ؾ٪د ٰٓحدز هظشٯس ٛطكْٰٔ 

جٛطٔذٝ ُط٪ُش ؾ٨حص ذٰش٩ٓشجؽٮ ذ٠وحٯٰش جٛؿ٪دز ٩ جِٛ٘حءز ِٰٗٚ ٛطكْٰٔ عٰحعحش ض٠٤٪ٯس 

. ٟط٠ٰضز ٠ُش٘ٚ جٛط٠٤ٰس ُٮ جٛؿضجتش ٯ٢٠٘ ُٮ أؾ٨ضض٨ح جإلدجسٯس

 : فً انجسائردٔر انجٓاز اإلداري فً تفؼٍم انسٍاسح انتًٌُٕح - 2

ضوح٣ٮ جألؾ٨ضز جإلدجسٯس ُٮ جٛؿضجتش ٢ٟ ٟشحٗٚ هذٯذز شٜ٘ص هحتٔح ُٮ أدجء ٨ٟح٨ٟح      

جٛط٠٤٪ٯس، ٨ٛ٩زج فٜص جإلدجسز جٛؿضجتشٯس ِٛطشز ؽ٪ٯٜس ضوح٣ٮ ٢ٟ ٟغحٛس سُن ج٠ٛغط٪٫ 

 ٩ػن جألؾ٨ضز جإلدجسٯس ُٮ جٛؿضجتش ٣ؿذ٧ح  ُٮ٩ئرج د٤ٔٓح. جإلدجس٭ ٩جٛط٤غْٰ ذ٢ٰ أؾ٨ضض٦

:ضوح٣ٮ ذ٪ؾ٦ هحٝ ٢ٟ آغحس عٜرٰس هذٯذز ٩ذذسؾحش ٟطِح٩ضس ضط٠ػٚ ُٮ
3
  

.  جِٛحهٰٜس ٩جألدجء٫جٛطؼخٞ ٩جٛطؤٰذ جٛرٰش٩ٓشجؽٮ ٩ضِشٮ جِٛغحد ٩ضذ٣ٮ ٟغط٪-

                                                             
 .141، مرجع سابق، ص دراسات التنمية السياسية في بلدان الجنوب قضايا وإشكاليات بومدٌن طاشمة، 1
 . 83بومدٌن طاشمة، مرجع سابق، ص 2
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ضوح٣ٮ ٟولٞ جٛخـؾ جٛط٠٤٪ٯس جالٓطظحدٯس ُٮ جٛؿضجتش هذز غٌشجش ٯوض٫ ٟول٨٠ح ئ٬ٛ - 

:  ٧ٞ ٧ز٥ جٛػٌشجش ٧ٮأٟش٘الش ئدجسٯس ٩

 .٩ؾ٪د ؽحٓحش ئ٣طحؾٰس هحؽٜس ٰٜٗح أ٩ ؾضتٰح ألعرحخ ئدجسٯس ٩ٰٛظ ألعرحخ ٤ُٰس   - 

 أعوحس ج٤٠ٛطؿحش ٩جٛخذٟحش جٛطٮ ٯكظٚ ه٨ٰٜح جألُشجد ُٮ جٛرٜذج١ ج٤ٛحٰٟس ذحٛشًٞ مجسضِح  - 

 . ؾ٪دض٨ح عج٣خِح٢ٟ 

صٯحدز ج٠ٛذخشجش جٛطٮ ال ض٪فَ ٛإلعطػ٠حس ٩رٖٛ أل١ ضٜٖ جإلعطػ٠حسجش ضؿ٤د ه٢   - 

 .أؾ٨ضز جٛط٠٪ٯٚ ٩جإلعطػ٠حس ٛوذٝ غٔس ج٠٠ٛ٪٢ٰٛ ُٮ ج٠ٛشش٩هحش جإلٓطظحدٯس 

جصد٩جؼ أ٩ هذٝ ٩ؾ٪د ذوغ جأل٣شـس جإل٣طحؾٰس أ٩ جٛطغ٪ٯٰٔس ُٮ ج٠ٛؿط٠ن ٠ٟح ٯإد٭    - 

 .ئ٬ٛ جإلعشجٍ ُٮ جعطخذجٝ ج٠ٛ٪جسد ج٠ٛحدٯس ٩جٛرششٯس جٛطٮ ضوح٣ٮ جٛؼوَ أطال 

٩ال شٖ أ١ ٧ز٥ جٛػٌشجش ٩ًٰش٧ح ضوـٚ ضكْٰٔ أ٧ذجٍ جٛخـؾ جإلٓطظحدٯس ٩جإلؾط٠حهٰس      

 ٧٪ ػ٠ح١ ضكْٰٔ جٛخـس جالٓطظحدٯس د٩س ئدجسز جٛط٠٤ٰس رٖٛ أ١ ،ه٬ٜ ج٠ٛغط٪٫ جٛ٪ؽ٤ٮ

 .    ٭ ضٜٖ جٛػٌشجش ٩ٍجالؾط٠حهٰس ه٢ ؽشٯْ ضال

خطالالش ٧ٰٰٜ٘س ئ  ٛٔذ أد٫ ع٪ء ئدجسز جٛرش٣حٟؽ جٛط٠٤٪٭ ُٮ جٛؿضجتش ئ٬ٛ قذ٩ظ 

 ض٠ػٜص ُٮ صٯحدز جٛرـحٛس ٩جِٛٔش ٩ضو٠ْٰ جٛطِح٩ش ُٮ ،ؾط٠حهٰس ٟطِح٠ٓسجٓطظحدٯس ٩ج

ضغحم فح٧شز ئ ٗٚ ٧ز٥ جأل٩ػحم أدش ئ٬ٛ ،جٛػش٩جش ٩جٛذخ٪ٙ  ٩ضِحٓٞ جٛطؼخٞ ٩جِٛغحد

 جٛطٮ ٗح١ عرر٨ح جألعحعٮ ضذ٧٪س 1988جٛو٤َ ُٮ جٛؿضجتش خحطس ذوذ ق٪جدظ أٗط٪ذش 

 .جٛلش٩ٍ ج٠ٛوٰشٰس ٠ٜٛ٪جؽ٢ 

ذغرد ضؼخٞ جٛؿ٨حص جإلدجس٭ ًٰش ج٠ٛطخظض عؿٚ جٛؿ٨حص جإلٓطظحد٭ ػوَ ُٮ - 

 ضشضد ه٦٤ ذٰش٩ٓشجؽٰس ٩ع٪ء جٛطغٰٰش جإلدجس٭ ٩جِٛغحد ُٮ ذوغ ج٠ٛإعغحش ،جِٛوحٰٛس

 .جٛوحٟس

 رٖٛ ،٣طشحس جِٛغحد جإلدجس٭ جٛز٭ ٦ٛ ضأغٰش٥ جٛغٜرٮ ٩جٛغٰة ه٬ٜ جٛط٠٤ٰس ٩جألدجء جإلدجس٭ئ- 

أ١ ج٤ٛشحؽ جإلٓطظحد٭ ٩جإلدجس٭ ٯؼوَ ٩ٯ٠٘٤ش د١٩ ج٠ٛغط٪٫ ج٠ٛـٜ٪خ ُٮ فٚ 

.جٛلش٩ٍ جٛطٮ ٯغطشش٭ ٨ُٰح جِٛغحد ٠ٟح ٯإغش عٜرح ه٬ٜ ج٠ٛظٜكس جٛوحٟس
1
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 . ج٤٠ٛحطد ٩هذٝ جٛطٰٔذ ذٔ٪جهذ جٛو٠ٚ سجقط٘حجٛطغٰد ُٮ جٛو٠ٚ جإلدجس٭ ٩ - 

خـش جألٟشجع أضوطرش جإلخطالعحش ٩جٛطالهد ذح٠ٛحٙ جٛوحٝ ٢ٟ ٨٣د ج٠ٛحٙ جٛوحٝ قٰع - 

 ٩جٛطٮ ج٣طششش ٗػٰشج ُٮ جألؾ٨ضز جإلدجسٯس ٩ج٠ٛإعغحش ،جٛطٮ ٯوح٣ٮ ٨٤ٟح جٛو٠ٚ جإلدجس٭

٩جٛر٤٪ٕ جٛؿضجتشٯس ُٮ جٛغ٤٪جش جألخٰشز ٧٩ٮ دجت٠ح ض٤ط٨ٮ ذخغحسز ج٠ٛإعغحش ٩هشٜٓس 

 .ٟغٰشض٨ح 

     ئػحُس ئ٬ٛ ٧زج ٤٧حٕ ه٪جٟٚ أخش٫ ٗح٣ص عررح قٰح ُٮ ُشٚ ئعطشجضٰؿٰس جٛط٠٤ٰس ُٮ 

 ئ٠٧حٙ جٛوالٓحش جإل٣غح٣ٰس ٩٩ ٩ؾ٪د ٟشٗضٯس ٟرحٛي ٨ُٰح ُٮ د٩جتش ط٤ن جٛٔشجس جٛؿضجتش ٕ

جالهط٠حد ه٬ٜ جألعحٰٛد جٛؿضتٰس ٩جٛكٜ٪ٙ جٛلشُٰس ٩ ج٣وذجٝ  ٩زؤ٣ٔض ج٠ٛ٪جسد جٛرششٯس جَٛ٘

جعطٔالٰٛس جٛٔشجس دجخٚ جٛ٪قذز ٩ جٛظالذس ٩جٛؿ٠٪د جٛطٮ ضشؾن ئ٬ٛ ج٤ٛلحٝ جٛٔح٣٪٣ٮ ج٠ٛؤذ 

  .٩ٗػشز جإلؾشجءجش ٩ضشحذ٨٘ح
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 :خالصح

هح٣ص جٛذ٩ٙ ج٤ٛحٰٟس قط٬ ذوذ جعطٔال٨ٛح ٢ٟ ضروحش جالعطو٠حس ٩ ٟح خ٦ِٜ ٢ٟ ضذ٧٪س ُٮ 

 ه٠ٰٔس ٩ ؾ٠٪د ُٮ جٛٔ٪ج٢ٰ٣ ٩ قحٛس ئدجسزجالٓطظحد ٩ ػوَ ُٮ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٩ 

جٛالجعطٔشجس ٩ ػوَ ج٤ٛلحٝ جٛغٰحعٮ ٠ٟح ج٣و٘ظ عٜرح ه٬ٜ هشٜٓس ؾ٨٪د٧ح ٣ك٪ جٛطـ٪ٯش ٩ 

جٛطكذٯع ٩ ذٜ٪ى جٛط٠٤ٰس جٛشتٰغٰس ٤ٜٛلحٝ جٛغٰحعٮ ٩ ٯوطرش جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ أقذ 

جألؾ٨ضز ٛطؿغٰذ عٰحعحش جٛذ٩ٛس ٩ٟخــحش جٛط٠٤ٰس ه٬ٜ أسع جٛ٪جٓن ٠ٟح ٯو٘ظ ػش٩سز 

جٛط٠٤ٰس ضوح٦٣٩ ٟن ٟخطَٜ ج٠ٛإعغحش جٛغٰحعٰس ٠ٟح ٯإٗذ جالسضرحؽ جٛ٪غْٰ ٩ جٛوالٓس ذ٢ٰ 

٩ جٛؿ٨حص جٛرٰش٩ٓشجؽٮ جٛز٭ ال ٯ٢٘٠ جالعط٤ٌحء ه٦٤ ٨ُ٪ ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ض٤ِٰز جٛغٰحعٰس 

.  عٰحعحش ٩ ٓشجسجش ج٤ٛلحٝ 
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  عهً انتًُُخ انسُبسُخوأثزهب انجشائزَخ اإلدارحثُزوقزاطُخ : انفظم انثبنث

: تًهُـــــذ

٠قضجػ ٚثل٨ ٚم١ٙٛٚز ثٌؾٙجٍ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ فٟ ثٌؾَثةٌ ٚ صؤع١ٌٖ  ٩ٍٝ ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز  

 صقو٠و أُ٘ ثٌ٪ٛثًِ ٚ ثٌّضغ١ٌثس ىثس ثٌ٪اللز دضٞنُ ثٌٕنخ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٚصَث٠و إٌٝ

  ثٌضٟ أٙذقش ٩مذز ثإلهث٠ًزٔفٛى٘ج  ٚ ِج ٔضؼ ٩ٕٙج ِٓ ٍّذ١جس ٩ٍٝ ِْضٜٛ ثٌض١٦ّٕجس 

.  ثٌض١ّٕز فٟ ثٌؾَثةٌ ِٕي ثالّضمالي ٚ فضٝ ث١ٌَٛإٌٝأِجَ وً ِقجٚالس ثٌٛٙٛي 

 ِ٪جٌؾضٙج ٌٍقو ِٓ إّضٌثص١ؾ١ز ِٓ مالي صٖن١٘ ثٌقجالس ث١ٌٌّٝز ٌٍذ١ٌٚلٌث١ٟز ٨ٝٚٚ 

 ٌٍقو ِٓ ثإلهثًٞ  ِؤّْجس ثٌوٌٚز ِٚىجفقز ثٌفْجه إلٙالؿ دٌٔجِؼ إ٩وثه١ّٕ٘ضٙج ٚ 

.  ثٌض١ْخ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ٚ صؾجٍٚ وً ثٌ٪مذجس ثٌّ٪١مز ٌ٪١ٍّز ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز 

 ثٌؾَثة٠ٌز ٚ ِوٜ ثإلهثًر ٘يث ٔقجٚي فٟ ٘يث ثٌفًٚ صق١ًٍ ٚثل٨ د١ٌٚلٌث١ٟز إٌٝثّضٕجهث 

 ٚ م١ٙٛٚضٙج فٟ ثإلهثًرصؤع١ٌ٘ج ٩ٍٝ ١ٍّ٩ز ثٌض١ّٕز ِٓ ف١ظ هًثّز ٟذ١٪ز د١ٌٚلٌث١ٟز 

 أّذجح ٚ ٍّذ١جصٙج ٚ و١ف  ٠ّىٓ صالفٟ ٘يٖ إدٌث٣ًٍ ثّضمالي ثٌوٌٚز ثٌؾَثة٠ٌز ٨ِ 

 .ثٌٍْذ١جس

هًثّز ٚثل٨  ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز  فٟ ثٌؾَثةٌ ٚ أُ٘ آ١ٌجس ثٌض١ّٕز ٚ ثٌّ٪ٛلجس ثٌضٟ عُ 

.  وً ٘يث فٟ ثٌّذقظ ثألٚي   ص٪ضٌٝٙج

 ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٚ ثٌقو ِٓ ٢١ٌّصٙج إلٙالؿ ثالّضٌثص١ؾ١جس ثٌّضذ٪ز ٟٔٚ صٕجٚي ثٌّذقظ ثٌغج

ٚ ِقجًدز , ثإلٙالؿ ٚثُ٘ ثٌ٪ٛثًِ ثٌّم١ور ٌ٪١ٍّز ثإلهثًٞ ثإلٙالؿِٓ مالي ١ٍّ٩ز 

 . ِٓ أؽً صقم١ك أ٘وثف ثٌض١ّٕز ،ٚ فجٌز ثالّضذوثه, ثإلهثًٞثٌفْجه 
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واقع  انجهبس انجُزوقزاطٍ وانتًُُخ انسُبسُخ فٍ انجشائز   :األولانًجحث 

 ؽو٠و فٟ ٣ً ثٌوٌٚز ثٌّْضمٍز إهثًٕٞٙوس ثٌؾَثةٌ د٪و ٔٙج٠ز ثٌفضٌر ثالّض٪ّج٠ًز دٕجء ٦ٔجَ 

 غ١ٌ ِالةُ ٌذ١تز ٚ ٣ٌٚف ثٌٖ٪خ إهثًٞ ِج مٍفٗ ثٌّْض٪ٌّ ِٓ ًِٛٚط إٙالؿِقجٌٚز 

 إهث٠ًز ثٌؾَثة٠ٌز ٚ مٍك د١ٌٚلٌث١ٟز ثإلهثًرثٌؾَثةٌٞ ثٌّْضمً ِّج ثٔ٪ىِ ٍّذج ٩ٍٝ 

. ٌِو٠َز 

خظىطُخ  انجُزوقزاطُخ انجشائزَخ فٍ ظم انذونخ انًستقهخ  :انًطهت األول 

ثٔقٌٚ هًٚ ثٌؾٙجٍ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ فٟ ٣ً ثٌٌّفٍز ثالّض٪ّج٠ًز فٟ ثٌقفج٣ ٩ٍٝ ث٦ٌٕجَ 

د١وث أٔٗ ثًصذ٠ مالي ٌِفٍز  ثٌمجةُ ٚ ثّضغالي ثٌّٛثًه دّج ٠ضٕجّخ ٨ِ أ٘وثف ثٌّْض٪ٌّ

 ثٌوٌٚز ث١ٌٕٟٛز ثٌّْضمٍز ٌنوِز ِٚجٌـ ثٌٕنذز ثٌقجوّز ، ف١ظ أٙذقش فٟ وغ١ٌ صؤ١ِّ

 ثٌضٟ ثإلهث٠ًز أْ ثٌٚفٛر ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز إٌٝ ٌٍقجوُ ، ٚ ٘وث ٌِهٖ ثإلهث٠ًز ث١ٌو ثألفٛثيِٓ 

 ثٌقى١ِٛز د٪و ثالّضمالي ٟ٘ ٙفٛر ِٛث١ٌز ٌفٌْٔج ألٔٙج صىٛٔش فٟ ثإلهثًردم١ش ص٪ًّ فٟ 

 فٌْٔج ث٢ٍٔمش أْ " ثإلدٌث٩ّٟ١٘ذو ثٌق١ّو  "ثألّضجى إ١ٌٗ إٔجًأفٞجْ ثٌف١١ٌْٔٓ ، ٘وث ِج 

.  عالط ِْض٠ٛجس إٌٝ ثإلهثًرفٟ ص١٦ُٕ  (1961-1958)د١ٓ ٩جِٟ 
1
 

ٖ ثألؽَٙر ٩وه ِٓ ثٌّٛث١ٌٓ ٌٙج ىٚ لو ١٩ٕش فٟ ٖ, ٚ ثٌّقٍٟ, أٌٛالةٟ ٚ , ثٌّْضٜٛ ثٌٟٕٟٛ

لٌثً ٌضّٞٓ ثّضٌّثً فًٞٛ٘ج ثٌوثةُ فٟ ثٌؾَثةٌ فذ٪و ثالّضمالي   ٌِثوَإٌٝٚ صٌل١ضُٙ 

ٚ ِٕو دٌٔجِؼ ٌٟثدٍِ فمو فيًس ث٢ٌٍْجس ثٌؾَثة٠ٌز ِٓ م٢ٌ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ًٚوَس ،

 ثإلهثًر ٚ ثٌض١٦ُٕ وْٛ صٍه ثأل٘وثف ؽَثة٠ٌز ِْضمٍز ِٓ ف١ظ إهثًر إٖٔجء٩ٍٝ ًٌٝٚر 

.  أعٕجء ثٌفضٌر ثالّض٪ّج٠ًز ٌغٌٛ صقم١ك أ٘وثف ثّض٪ّج٠ًز ال أوغٌ أٖٔؤسثٌضٟ 
2

       

 ِؾ٩ّٛز ِٓ ثصنجى أِّ ثٌوٌٚز ث١ٌٕٟٛز ٩ٓ ٠ٌٟك دئًّجءث٘ضّش ثٌوٌٚز ثٌؾَثة٠ٌز 

 ثٌو٩جةُ ثألّج١ّز ٌٍذاله ٔض١ؾز إلًّجء ٚ ثٌضوثد١ٌ ثٌض٠ّٕٛز فٟ ؽ٨١ّ ثٌم٢ج٩جس ثإلؽٌثءثس

ِج مٍفٗ ثٌّْض٪ٌّ ثٌفٌْٟٔ  ِٓ  أٚٝج٧ ِنضٍفز ، ف١ظ ٩ٌفش ثٌؾَثةٌ د٪و ثالّضمالي 

                                                             
1

 .87 ف١ْٕٟ ١ٌٍٝ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  
2

 .85 ٗ ٔفْٗ، ثٌٌّؽ٨  
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 ٌِو٠َز فٟ ِ٪٦ُ ١٘جوٍٙج إهثًر ٚٚؽٛه ثإلهث٠ًز ثإلٟجًثس ِ٪مور ٔض١ؾز لٍز إهث٠ًزِٖجوً 

ثس عمجفز ف١ٌْٔز ٘وفٙج موِز ِٚجٌقٙج ثاللضٚجه٠ز ٚ ى إهث٠ًزلجةّز ٩ٍٝ ٔنذز د١ٌٚلٌث١ٟز 

 ثٌؾَثة١٠ٌٓ ، ٘وٖ ثٌٕنذز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٟ٘ ثٌّضقىّز ثٌّٛث١ٕٟٓثالؽضّج١٩ز دوال ِٓ موِز 

.  فٟ ص١١ٌْ ٕؤْٚ ثٌذاله د٪و ثالّضمالي 

 ىٌه ٚثؽٙش ثٌؾَثةٌ أٚٝج٧ ٠ًَِز وضَث٠و ثٌذ٢جٌز ٚ ثٔضٖجً ثأل١ِز ٠ٍٚجهر إٌٝإٝجفز 

ٔنذز ِغمفز : ٩جًٝض١ٓ س١ٌْٕؼ ثالؽضّج٩ٟ ٔض١ؾز ٚؽٛه ٔنذض١ٓ َيغٌثفٟ ٚثٌّٕٛ ثٌو٠ُ

.   ف١ٌْٔز ِٛث١ٌز ٌفٌْٔج ٚ ٔنذز ىثس ًٚؿ ١ٕٟٚز 

ٚ  ٩ٌف ثٌّؾض٨ّ ٣جٌ٘ر ثٌّغمف ث١ٌٍذٌثٌٟ,أِج ٩ٍٝ ِْضٜٛ ثٌق١جر ثالؽضّج١٩ز ث١ِٛ١ٌز 

ثٌٍّٚـ ثٌّجًوْٟ ثٌٍي٠ٓ ث٩ضذٌث ثٌغمجفز ثٌّق١ٍز ٩جؽَر ٩ٓ فً ِٖجوً ثٌض١ّٕز ٚ ثٌنٌٚػ 

ٍثه ِٓ إلٚجء ثٌْٕك ثٌم١ّٟ ٚ ثالؽضّج٩ٟ ٚ ِىٓ  ِٓ هثةٌر ثٌضنٍف ، ٚ٘ٛ ِج

ً فٟ ِنضٍف ِؾجالس ثٌّؾض٨ّ  ًٙ ثإل٠و٠ٌٛٛؽ١ز ثالٕضٌثو١ز ِٓ ث٦ًٌٙٛ وذو٠ً صّٕٛٞ صؤ

مجٙز ٩ٍٝ ثٌٚ٪١و ثاللضٚجهٞ ف١ظ ٕىً ٘يث ثٌضقٛي أّجّج إللجِز ًٚثد٠ ثلضٚجه٠ز 

ؽو٠ور ٚ ص١ٟٛو ثٌٍّى١ز ثٌ٪جِز فٟ د١ٕز ثٌّؾض٨ّ ٚإلٚجء ثٌّٕٛىػ ثٌضم١ٍوٞ ثٌيٞ ثمض٠ٍ فٟ 

 وً ثٌٌٖثةـ ثالؽضّج١٩ز فٟ ثٌ٪ًّ ٚ ثٌض١١ٌْ إٌٕثنصى٠ٕٛٗ ثٌّْض٪ٌّ دجٌّْض٪ٌّ ِٚقجٌٚز 

ف١ظ أٙذقش ثٌٌٖوجس أهثر ٌٌلجدز ثٌوٌٚز ،ِٓ مالي ل٢ج٧ ٩ِّٟٛ ىٚ أ٘وثف ثؽضّج١٩ز 

٩ٍٝ ل٢ج٩جس ِٚؤّْجس ثٌّؾض٨ّ ًِٚىٓ صو٠ًؾ١ج ثٌفتز ثٌمجةّز ٩ٍٝ ص١١ٌْ ِؤّْجس 

 ١٣ٚفز ثٌض١١ٌْ ٙفز أ٢٩ْٝ صىْٛ ف١ٍفج فم١م١ج ٢ٌٍٍْز ، ٘يث ِج أثٌّؾض٨ّ  دٚفز ٩جِز 

ثالِض١جٍ دف٪ً ثٌّٛثالر ٌٍّْؤٚي ثٌٟٛٙ فٟ ثٌؾٙجٍ ثٌضٕف١يٞ ٌٍوٌٚز  ِذض٪ور  ٩ٓ ِ٪ج١٠ٌ 

.ثٌىفجءر ٚ ثٌف٪ج١ٌز فٟ ثألهثء 
1

   

 ١ٍ٩ٙج ٌضقم١ك ثٌف٪ج١ٌز ثٌض٠ٌ١١ْز ث٩ضّو٩ٍٝ ٘يث ثألّجُ صذ١ٓ أْ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثٌضٟ 

 ثٔضٖجً ثٌ٪و٠و إٌٝهس أأٙذقش دف٪ً ِىٛٔجصٙج ثٌضج٠ًن١ز صٛثؽٗ ثٌ٪و٠و ِٓ ثالمضالالس ٚ 

 ثٌ٪١ِّٛز أوغٌ ِٓ وٛٔٙج ٔض١ؾز ٟذ١٪١ز ثإلهثًثسِٓ ث٦ٌٛثٌ٘ ث١ٌٌّٝز فٟ ثٌّؤّْجس ٚ 

                                                             
1

 .64 ١٩جه ف١ّور، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  
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ٌض٢ًٛ ثٌّؤّْجس ّٝٓ ْٔك ثٌم١ُ ثالؽضّج١٩ز ثٌّٖضٌوز د١ٓ غجٌذ١ز أفٌثه٘ج ٚ ٘ٛ ِج 

. ثٔ٪ىِ ٍّذج ٩ٍٝ ثٌذ١ٕز ثٌض١ّ١٦ٕز ٌٙيٖ ثٌّؤّْجس 

فٟ ٘يث ثٌّؾجي ٠غ١ٌ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّفى٠ٌٓ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌمٞج٠ج ثٌضٌثع١ز ٚثٌغمجف١ز ٌضف١ٌْ ِج 

أٙذـ ٠٪ٌف دآفجس ثٌض١١ٌْ ِٓ ص١ْخ ٚ ال ِذجالر ًٕٚٛر ٚ غ١ٌ٘ج هثمً ثٌّؤّْجس 

. ثاللضٚجه٠ز ثٌ٪١ِّٛز دٚفز مجٙز
1
 

٩جةُ ه إًّجء إٌٝفٟ ِؾجي ثٌضغ١١ٌ ث١ٌْجّٟ د٪و ثّضمالي ثٌؾَثةٌ ّ٪ش ث٢ٌٍْز ثٌقجوّز 

ثٌوٌٚز ثٌؾَثة٠ٌز ٚ ص١ٌّل ِؤّْجس ِضىجٍِز ِٓ أؽً صقم١ك ثٌضغ١١ٌ ٚ ثٌض١ّٕز  د١وث أْ 

 ثٌوثم١ٍز ٩ٍٝ ثٌّْضٜٛ ث١ٌْجّٟ ص١َّس دجّضٌّثً ثالمضالف ٚ ثٌٌٚث٧ د١ٓ ثألٚٝج٧

ِنضٍف ثٌفتجس ث١ٌْج١ّز ِٓ أؽً ث٢ٌٍْز ،  ٚ فٟ ٣ً ٘يٖ ث٦ٌٌٚف صٌوَس ث٢ٌٍْجس فٟ 

 ١ِّٕٙز ، ف١ظ فٟٞ ثٌقَح ثٌقجوُ دٚالف١جس وذ١ٌر فٟ إهث٠ًز٠و لٜٛ ١ّج١ّز ٚ 

 أِّ ثٌوٌٚز ث١ٌٕٟٛز ٚ صٛؽ١ٗ ١ّجّز ثٌذاله ٚ صٕف١ي ثٌن٠٢ ثٌ٪٠ٌٞز ١ٌٍْجّز إًّجء

.ثٌؾَثة٠ٌز 
2

    

وّج ص١َّس ٘يٖ ثٌٌّفٍز ٩ٍٝ ثٌّْضٜٛ ث١ٌْجّٟ دٖنٕٚز ث٢ٌٍْز فٟ أٍّٛح ثٌقىُ 

ف٢ذ١٪ز ث٢ٌٍْز ثٌقجوّز فٟ ثٌؾَثةٌ د٪و ثالّضمالي ٚ ص١١ٌْ ثألًِٛ ث١ٌْج١ّز ٚ ثاللضٚجه٠ز 

 ثٌٌّو٠َز ، ٘يٖ ثإلهثًرٚ ثالؽضّج١٩ز ، وجٔش ٌِوَر فٟ ٠و ثٌٕنذز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثٌقجوّز ٚ 

 أٍّٛح ثٌض١١ٌْ ثالّض٪ّجًٞ إ٩جهر ثٌضٟ ٩ٍّش ٩ٍٝ موِز ِٚجٌقٙج ٚ ثألل١ٍزثٌذًٛؽٛث٠ٍز 

 ٠ّىٓ ثٌمٛي دؤْ ٟذ١٪ز ث٢ٌٍْز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز فٟ ثٌؾَثةٌ ثإلٟجًٚفٟ ٘يث . فٟ ١ّجّجصٙج 

ص٢١ٌْ ٩ٍٝ ِمج١ٌو ثٌقجوّز  ٔنذز ٠وفٟ دجٌضٌو١َ صضُْ دٚفز ٩جِز وجٔش د٪و ثالّضمالي 

ه ِقوٚ ٕىٍٟ ًٚ عجٔٛٞ ٚ دوَ صمٛأْ ز ـ١ٌْج١ّثٌز ٌٚوس ثِؤّْجٚ صّْـ ٌٍٖ٪خ ً، ٚألِٛث

فٟ ٚ ٚثّضٌّثً٘ج دمجةٙج ٠ٙوه دّج ال ، أٚ ١ٌْج١ّز ثصٙج ثِ٪ضمو٨ِٚ ل١ّٙج ٠ضٕجّخ دّج ٚ 

٩ٕو ٔ٪ضٗ ٌأل٦ّٔز  " Paul bouvier"" دٛفٟ ي دٛ" ى ألّضجث٩ٕٗ ٠٪ذٌ ِج ٚ٘يث . ٌقىُ ث

فئٔٙج صٕضٟٙ ، أل٦ّٔز ٘يٖ ثدٙج ً ٌضٟ صض٢ٛر ثٌضج٠ًن١ز ثٌٛص١ٌوجٔش ثِّٙج :"  دؤٔٙجثإلف٠ٌم١ز

                                                             
1

 .87، 86 ٙذجؿ أّجد٨، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  ٗ  
2

  .64، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ يجهخ دفبتز انسُبسخ وانقبَىٌ": ٩اللز ثإلهثًر دجٌّٛثٟٓ" لجُّ ١ٍِٛه ،  
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٢ٌٍْز ثٌض٠ٌٖ٪١ز ٚث٢ٌٍْز فْجح ث٩ٍٝ ثٌضٕف١ي٠ز ٢ٌٍْز ٚثفور ٟٚ٘ ص٪٠ََ ثٌٝ ٔض١ؾز وٍٙج إ

ثٌؾ٠ًّٛٙز، ٚ وغ١ٌث ة١ِ ٠و ًفٟ وَ صضٌس ٚ ٢ٌٍْجوً ث. صو٠ًؾ١ج دق١ظ صٕضمً ، ٌمٞجة١زث

ٌقم١م١ز ثًثس ثٌمٌْ ثٕى١ٍز ألأؽَٙر ٌٝ ي إصضقٛ، أٚ   ٥ٌف١جفٙجصٛلس أٚ ٌذٌٌّجٔجف ثِج صقي

."أِجوٓ أمٌٜ ص٢ذل فٟ 
1
 

 ٚ ثإلهث٠ًز ًٌٍّٛٚط ثالّض٪ّجًٞ ثٌفٌْٟٔ ثٌّض١َّ دجٌٌّو٠َز ثإلفجالسٚدٙيث ثّضٌّس 

 ثألمٌٜهثه٠ز ٚ ثٌٌلجدز ثٌٖو٠ور ٩ٍٝ ثٌّؤّْجس حثٌم١ٛه ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٚ ثٌّّجًّجس ثالّش

.  ٚ فجٌز ثٌالثّضمٌثً ٚ ثٌضٖضش هثمً ث٦ٌٕجَ ث١ٌْجّٟ 

 ثٌؾَثة٠ٌز ِٚٓ عُ ثإلهثًر ثّضمٌثً أِجَٔالف٤ أْ ٩وَ ثّضمٌثً ث٦ٌٕجَ ث١ٌْجّٟ  وجْ ٩جةمج 

.  ٩ىْش ث٦ٌٕجَ ث١ٌْجّٟ ٚ ٌُ ص٪ىِ موِز ثٌّٛثٟٓ ثإلهثًرفجْ 
2
  

 :خظبئض انجُزوقزاطُخ - 

 :  إ١ٌٙجصىضْخ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز فٟ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ٩جِز ٩وهث ِٓ ثٌّْجس ٚ ثٌنٚجة٘ ١ٌٖٔ 

ؽو٠ز ثٌضؤع١ٌ فٟ ثٌق١جر  ث١ٌْج١ّز دف٪ً ص٧ٕٛ ٦ِّٕجس ثٌض١ّٕز ٚثصْج٧ ٖٔجٟ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز  -

.  ٩ٍٝ ٘يث ثٌٚ٪١و ٚ ثٔ٪ىجّٗ ٩ٍٝ ث١ٌْجّز ثٌ٪جِز 

ٚؽٛه ٩اللز د١ٓ ثٌضٞنُ فٟ ثٌذ١ٕز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٚ ثٌٕٖجٟجس ثٌّنضٍفز ٌٍّؤّْجس - 

 ص٪ٛق ١ٍّ٩ز أعجًث ثٌضٟ صٌٛو٘ج ث٢ٌٍْز فٟ ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِز ِّج لو ٠٪ىِ ثٌٞغٟٛث١ٌْج١ّز ٚ 

. ثٌض١ّٕز دف٪ً ثٌٕم٘ فٟ ثٌّٛثًه 

 ِض٩ٕٛز إهث٠ًزصذيي ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ؽٙٛهث ٌضقم١ك ثٌض١ّٕز ِٓ مالي ثال٩ضّجه ٩ٍٝ أؽَٙر - 

 ث٩ضّجه فٟ ِؾجي ثالّضغّجً ثألِغً ٌٍّٛثًه ثٌم١ِٛز ِٓ مالي ،صّٞٓ لوًث ِٓ ثٌضٕجّك

ل٠ٌذز ِٓ , ٌِو٠َز ثٌضن٠١٢ ٩ٚوَ ٌِو٠َز ثٌضٕف١ي دجال٩ضّجه ٩ٍٝ وٛثهً ىثس وفجءر ٩ج١ٌز

                                                             
1 Paul bouvier , Regimes politiques des pays en voie de developpement , bub Bruxelles , 1985  , p 185 .   

2
 .١ٌ86ٍٝ ف١ْٕٟ ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  
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صّضٍه صًٚٛث ٚثٝقج أل٘وثف ثٌٌّوَ ٚلوًر ٩ٍٝ صٕف١ي ٚ صق٠ًٛ ٘يث , ثٌم١جهر ث١ٌْج١ّز

. ١ّجّز ٚثل٪١زإٌٝثٌضًٚٛ 
1
 

 ثّضمٌثً ث٦ٌٕجَ ث١ٌْجّٟ ف١ظ صؤهٞ أٚ ثٌ٪جِز ٚ ِوٜ صؤٍَ ثإلهثًر ص٪ىِ ٚٝ٪١ز 

. ثألؽَٙر ثٌقى١ِٛز هًٚث ِّٙج فٟ ثٌقفج٣ ٩ٍٝ ثّضمٌثً ث٦ٌٕجَ 

٠٪جٟٔ ث٦ٌٕجَ ث١ٌْجّٟ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ثمضالي د١ٓ ث٦ٌٕجَ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ٚ ثٌّؾجي ث١ٌْجّٟ 

: ١ٌضؾٍٝ ىٌه ٩ٍٝ ٩ور ِْض٠ٛجس ِٓ مالي ثٌّؤٌٕثس ثٌضج١ٌز
2
 

:   انحكىيُخ اإلدارَخعهً يستىي األجهشح -1

 إفوثط د٪و ِقجٌٚز رثٌذ١ٌٚلٌثٟٟوجٔش ثٌؾَثةٌ د٪و ثالّضمالي ص٪جٟٔ ِٓ صٞنُ أؽَٙصٙج 

 فتجس إلقجَ أٔٗ ٦ٌٔث ٌٕم٘ ثٌىفجءثس ٚ إال, ٚط ٩ٓ ثٌّْض٪ًٌّصغ١ٌثس ٌذٕجء ثٌّؾض٨ّ ثٌّٛ

,  ؽّٛه ث٦ٌِّٕٛز ثٌمج١ٔٛٔزإٌٝإٝجفز , ثإلهث٠ًزِقوٚهر ثٌضى٠ٛٓ فٟ ثألؽَٙر ,غ١ٌ ِؤٍ٘ز 

ِج أفوط مٍال ٩ٍٝ ِْضٜٛ ث١ٌٙجوً ثٌض١ّ١٦ٕز , ٩ٚوَ ِٛثوذضٙج ٌٍض٢ًٛثس ثٌقجٍٙز

 .  ٚ غٌلٙج فٟ ِٖىً ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثٌٍْذ١زٌإلهثًثس

: عهً يستىي األداء -2

ثٌمٌثً ٚ   ثٌّق١ٍز ٩ٓ ثصنجىثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز ٌِو٠َز ٕو٠ور دْذخ ٩ؾَ ثإلهثًرص٪جٟٔ 

 ٚ ثٌضم١و دقٌف١ز ثٌمٛث١ٔٓ ٚ ٦ِجٌ٘ مٌق ثإلهثًٞثٔؾجٍ ثٌ٪ًّ ف١ظ ١ّ٠َ٘ج ثٌٌٚص١ٓ 

ُ، ٠ضفك ألّجث ثي٩ٍٖٝ ٚدٕجءث . ثٌمٛث١ٔٓ ٘يث ِج أفمو ثٌّٛثٟٓ ثٌغمز  فٟ ِْضٜٛ أهثء٘ج 

ٜ ٌوِٛؽٛهر ١١ز ثلٌٌٚذ١ٌأْ ثٌف١١ٌْٔٓ ٩ٍٝ ثُِٕٙ ثٌّفى٠ٌٓ ثألًٚد١١ٓ مجٙز ِ٪٦ُ 

 : ّج١ّز ص٪ج٠ٔ عالعز ٩ٕجٌٙ أ

 . ٌٌةجّٟ ثٌضًٍْْ ، ٚث٧ٌٍّْٟ ثٌنٞٛأ ث٩ٍٝ ِذوهر ١ِٙىً ِذٕٟ ٩جص١٦ُٕ إهثًٞ - 1 

٨ٝ ٌٚٝ ثً ٚٙٛال إٌمٌثصنجى ثِٓ س، جــــف١ثٌٚالز ِٓ ـلجةُ ٩ٍٝ ِؾ٩ّٛص١٦ُٕ - 2 

 .ٌ٪جِز ث٩و ثٌمٛث

                                                             
1

 .101أفّو ٚ٘ذجْ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  
2
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١١ز ثلٌٌٚذ١ًٌ أْ ث٩ضذجدج، ٞٔضنجحالثٌٍْه ث١ٟ ٩ٓ ثلٌٌٚذ١ٌثٌض١٦ُٕ ثّضمال١ٌز ث- 3 

. ٌضٕف١يثِٙجِٙج فٟ  صٕقٌٚ ثإلهث٠ًز
1
 

:  عهً يستىي انًىظفٍُ -3

ثّضٌّ د٪و ثالّضمالي ثٌ٪ًّ د١ْجّز ثٌض١٣ٛف ثٌّْضّور ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌفٌْٟٔ هْٚ ث٩ضّجه 

 ثٌض١٣ٛف د٪مٛه ٩ًّ ِقوهر أٚ ِؤلضز غ١ٌ هثةّز إٌِٝ٪١جً ثٌىفجءر فٟ ثٌض١٣ٛف ٚ ثٌٍؾٛء 

 ٚثّضغالي ثٌّٕجٙخ ٌنوِز ثإلهثًٞ ٚ ثٔضٖجً ثٌفْجه ثإلهثًِٞج ٠ْجُ٘ فٟ صٌهٞ ثٌ٪ًّ 

 فٟ ثإلّ٘جي ثٌض١٦ُٕ ٚ ثٔضٖجً ثٌض١ْخ ٚ إٌٝثٌٍّٚقز ثٌنجٙز ٚغ١جح ثٌٖ٪ًٛ دجالٔضّجء 

.  ٚدىً ثٌّْض٠ٛجس ثإلهثًثسوً 

 :اإلدارَخعهً انًستىي انزقبثخ  -4
 

 

ٚ فوٚط صؾجٍٚثس فٟ ,  ثٔضٖجً ثالٔقٌثفجسإٌٝ أهٜ ثإلهث٠ًز ثٔ٪وثَ أّج١ٌخ ثٌٌلجدز إْ 

 صفٖٟ ٣جٌ٘ر ثٌفْجه د١ٓ إٌٝ  أهٜفغ١جح ثٌؾٙجس ث١ٌٙٛز , ثإلهث٠ًزِّجًّز ثٌّٙجَ 

.ثٌّٛث١ٕٟٓ 
2 

أسجبة سهجُبد انجُزوقزاطُخ ثبنجشائز واستزاتُجُبد تخفُفهب : انًطهت انثبٍَ 

 أّذجح إٌٝ ٍّذ١ز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز فٟ ثٌؾَثةٌ ٠ّىٓ صم١ّْٙج إٌٕٝ٘جن ٩ور أّذجح أهس 

 .مجٙز ٚ أمٌٜ ٩جِز

  : األسجبة انعبيخ وتتًثم فٍ- 1

ٌمو ٣ٌٙس ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز د٦ًٙٛ ٠ٍجهر صومً ثٌوٌٚز ، أٚ : ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٚ ثٌوٌٚز /  أ 

ثٌقىِٛز فٟ ٕؤْٚ ثٌّؾض٨ّ أٞ أٔٙج وجٔش ١ٍّٚز ٌنوِز ثٌقجوُ ، ٚ لٌٙ ثٌّقىَٛ ، ٚ٘وفج 

 .٠ٌَجهر صومً ث٢ٌذمز ثٌغ٠ٌز 

                                                             
1 Nicolas Grandguillaume , Théorie générale de la bureaucratie , Paris : ECONOMICA  ,1996 , p. 41 
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ٌمو وجْ ثٌّجٌه ، أٚ ثٌقجوُ فٟ د٪ٜ ثٌذٍوثْ ٘ٛ ثٌمجْٔٛ ، : ٕىً ثٌوٌٚز ٚ ثٌمجْٔٛ / ح 

 ثٌّؾض٨ّ ، ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘جن ص١١َّ د١ٓ دئهثًر  ٠ض٪ٍك ٚ٘ٛ ثٌوٌٚز فٙٛ ثٌيٞ ٠مًٌ وً ِج

.ثٌقىِٛز ٚ ثٌوٌٚز ٚ ثٌمجْٔٛ
1 

وجْ ثال٩ضمجه ثٌْجةو دؤْ ثٌقجوُ ِ٪َٚٛ  ِٓ :  ثٌقجوُ ٚ ِْؤ١ٌٚضٗ أٚصٌٚف ثٌٍّه / ػ 

 أفوط أٌٝثً فجٔٗ ٠ؾخ ٩ٍٝ ث١٩ٌٌز صقٍّٗ ِمجدً ِج ٠موِٗ ِٓ إىثثٌن٢ؤ  ، ٚ فٟ فجٌز ِج 

موِجس ، ثٔٗ فٛق ثٌمجْٔٛ ألٔٗ ِٚوً ٌيٌه ف١ٍِ ٩ٍٝ ث١٩ٌٌز ٢ِجٌذضٗ دّج ٠فٌٝٗ ١ٍ٩ُٙ 

. ِٓ لٛث١ٔٓ 

 ٚ ال ٠قجّخ ٩ٍٝ ٠ن٢بدّج أْ ثٌقجوُ ال : صٌٚف ٚ ِْؤ١ٌٚز ٣ِٛفٟ  ثٌوٌٚز / ه 

صٌٚفجصٗ فجألٌِ ٔفْٗ ٨ِ ث٣ٌّٛف١ٓ فُٙ فٟ موِز ث٢ٌٍْجْ ، أٚ ثٌٍّه ، ٚصجد٪١ٓ ٌٗ ِج أهٜ 

 ٘يٖ ثالِض١جٍثس ثٌٛثّ٪ز ٣ٌّٛفٟ ثٌوٌٚز فٟ ، ث٩ضذجً ث٢ٌٍْز ثٌ٪جِز ٍِىج ٌُٙإٌٝدٙؤالء 

 فٌُٚٛٙ ٩ٍٝ ث٣ٌٛجةف دٛث٢ّز ث٢ٌٌق ثٌال١٩ٌٕز وجٌّقْٛد١ز ، ٚ إٌٝد٪ٜ دٍوثْ أهس 

.  ثٌّقجدجر ث١ٌْج١ّز ، ٚغ١ٌ٘ج 

:  انخبطخ األسجبة

 ِٕي ثإلهثًرٟٚ٘ ث٦ٌٌٚف ثٌضج٠ًن١ز ثٌضٟ ٌِس دٙج ثٌؾَثةٌ ٚوً ثالٔقٌثفجس ثٌضٟ ّجهس 

 إٌٝ غج٠ز فضٌر ثالّضمالي ف١ظ أهس ٘يٖ ث٦ٌٌٚف إٌٝثٌ٪ٙو ثٌضٌوٟ عُ ثالّض٪ّجً ثٌفٌْٟٔ 

:  د٪ٜ ٍّذ١جس ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٔيوٌ أّ٘ٙج 

 ثٌؾَثة٠ٌز د٪و ثالّضمالي  ثإلهثًر وجْ ِ٪٦ُ ٣ِٛفٛ ،ف١ظثٌضؤعٌ دجٌغمجفز ثٌف١ٌْٔز - 1

ٕىٍٛث فتز د١ٌٚلٌث١ٟز ِٛث١ٌز ٌٙج  . ِض٪١ٍّٓ فٟ ثٌّوًّز ثٌف١ٌْٔز صٖ٪ذٛث ِٓ عمجفضٙج 

 ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٚ ٔ٪ضٙج دج٦ٌجٌّز ٔض١ؾز ثالٔقٌثفجس ثٌضٟ ثإلهثًر٩وَ عمز ثٌؾَثة١٠ٌٓ فٟ  - 2

 ٦ٌٔر ٩وثء ٚثفضمجً ٚثِضو ىٌه إ١ٌٙجوجٔش ّجةور فضٌر ثٌٛؽٛه ثٌفٌْٟٔ ِّج ؽ٪ٍُٙ ٦ٕ٠ٌْٚ 

                                                             
1

 .88ٙذجؿ أّجد٨ ، ٌِؽ٨ ّجدك،ٗ  
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 ٩ٙو ثالّضمالي ِّج أ٢٩ٝ فٌٙز ٌذ٪ٜ ثٌذ١ٌٚلٌث١١ٟٓ ٌالٔغّجُ فٟ د٪ٜ إٌٝ

. ثالٔقٌثفجس ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز 
1
 

ثٔنفجٛ ثٌّْضٜٛ ثٌّ٪١ٖٟ ٔض١ؾز ١ّجّز ثٌضؾ١ًٙ ثٌضٟ أٔضؾٙج ثالّض٪ّجً ثٌفٌْٟٔ - 3

 وْٛ ثٌٍغز ثٌف١ٌْٔز ثإلهث٠ًز ثإلؽٌثءثسي ِ٪٦ُ أفٌثه ثٌٖ٪خ ثٌؾَثةٌٞ ٌٍمجْٔٛ ٚ ٖٚػ

 ثإلؽٌثءثسٟ٘ ثٌّْض٪ٍّز ، ِّج ٕؾ٨ د٪ٜ ثٌذ١ٌٚلٌث١١ٟٓ ٩ٍٝ ٩وَ ثفضٌثَ ثٌمٛث١ٔٓ ٚ 

.  ، ٚ ثّضغالٌٙج ٌفجةوصُٙ ثٌٖن١ٚز ثإلهث٠ًز

ث٦ٌٌٚف ثٌقٌؽز ٌٍؾَثةٌ غوثر ثالّضمالي ، ف١ظ ٚثؽٙش ِٖجوً ثؽضّج١٩ز ،  - 4

١ّٚج١ّز ٚ ثلضٚجه٠ز ِٓ ثٔمْجِجس هثم١ٍز ٚٝ٪ف ثاللضٚجه ثٌؾَثةٌٞ ِّج أصجؿ ثٌفٌٙز 

 ، ٚص١َّس ٘يٖ ثإلهث٠ًزٌذ٪ٜ ثٌؾَثة١٠ٌٓ ثٌغ١ٌ أوفجء ٌٍقٚٛي ٩ٍٝ د٪ٜ ثٌّٕجٙخ 

.   ثٌٌّو٠َز ثإلهثًر ٩ٚوَ ثالّضمٌثً ث١ٌْجّٟ ٚ ١ّجّز ثإلهثًٞثٌفضٌر دجٌفٌث٫ 

١ّجّز ثٌض١ّٕز ثٌٖجٍِز ثٌضٟ ثصذ٪ضٙج ثٌؾَثةٌ ِٕي ثالّضمالي ، ٚوذٌ فؾُ ث٩ٌٌّٖٚجس  - 5

 ٟ٘ فجإلهثًر ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز فٟ ٨ٝٚ ِن٢٢جس ثٌض١ّٕز ٚ صٕف١ي٘ج ثإلهثًرٚثال٩ضّجه ٩ٍٝ 

. ثٌضٟ وجٔش صو٠ٌ ٚفو٘ج ث٩ٌٌّٖٚجس ثاللضٚجه٠ز 
2 

 ٍِٚقز أ٠زصٖذ٨ د٪ٜ ثٌذ١ٌٚلٌث١١ٟٓ دجٌٌٚؿ ثٌّ٪٠ٕٛز ٨ٝٚٚ ِٚجٌقُٙ لذً  - 6

.  ٚ ثالمضالّجس   ثإلهثًٞٚثٔضٖجً ثٌفْجه 

,  ٍّذ١جس ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز دجٌؾَثةٌ د٪و ثالّضمالي أّذجح صج٠ًن١زإٌٝ ثألّذجح ثٌضٟ أهس إْ

 ثٌف١ٌْٔز دجٌؾَثةٌ وّج ص٪ٛه ثإلهثًر فْجه ٠ٌٕٚ٩ٚز إ٣ٌٌٚٝف١ز ثٔضمج١ٌز ، ٚصٌؽ٨ أّجّج 

ٚ ١ّجّز ثٌضمٖف ٚ ٝ٪ف ًٚثصخ , لٍز ثالّضٙالن:  ٩ٛثًِ ثلضٚجه٠ز ِغً إٌٝأ٠ٞج 

. ث٣ٌّٛف١ٓ 
2 

ٕٚ٘جن ٩ور ٦ِجٌ٘ ٌٍْذ١ز ثٌؾٙجٍ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ فٟ ثٌؾَثةٌ صؤعٌ ٍّذج ٩ٍٝ ١ٍّ٩ز ثٌض١ّٕز 

:  ٔيوٌ ِٕٙج ِج ٠ٍٟ

                                                             
1

 .89 ٔفِ ثٌٌّؽ٨ ، ٗ  
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 ٩ٓ ثٌ٪ًّ ٚ ٠َ٠و ثإلهثًر ٠ٖغً ألٔٗ ثإلهثًٞ،ٚ٘ٛ ٌِٛ ٠ٙوه ثٌض١٦ُٕ :  اإلدارٌانزوتٍُ 

 إ٠ّجُٔٙ ٕ٪ًٛ ثٌ٪ّجي دجٌمٍك ٚ ثًٌٍّ ، ٚصٞ٪ف إٌِٝٓ ّن٠ ثٌّٛث١ٕٟٓ ١ٍ٩ٙج ٚ صؤهٞ 

دج١ٌٌّٞ ثٌّٕٟٙ وّج أْ وغٌر ثٌض٪١ٍّجس ثٌٚجهًر ٩ٓ ثٌم١جهر صقو ِٓ ًٚؿ ثٌّذجهًر 

 ٩ًّ ًٚص١ٕٟ د٢ٟء ؽجِو ٠ذظ ًٚؿ ثٌىًْ فٟ ٔفُٛ إٌٝٚثٌق٠ٛ١ز ٚ صقٛي ثٌ٪ًّ 

 . أٔفُْٙث٣ٌّٛف١ٓ ٚ ثٌضمٛل٨ فٛي 

 ٚ ثٌضىجًّ ٚ ٩وَ دجإلّ٘جي٠ضٚف أغٍخ ث٣ٌّٛف١ٓ :  وسىء يعبيهخ انجًهىر اإلهًبل

ثال٘ضّجَ ٌٛثؽذجصُٙ ١ّٚجهر ًٚؿ ثالصىجي ٚ ثٔضٖجً فٛٝٝ ثٌّىجصخ ِّج ٠نٍف ِٖجوً 

.  دفموثْ ٍِفجصُٙ ٚصذجٟؤ ثٔؾجٍ ثٌ٪ًّ فٟ ٚلضٗ ثٌّقوه أٚ ٩وَ ثٔؾجٍٖ ٌٍّٛث١ٕٟٓ

 إٌٝٚصّغً وً أٔٛث٧ ثٌض١١َّ ٚ ثٌ٪٠ٌٕٚز ٚ ثالٔضٙج٠ٍز صًٚ : انىسبطخ و انًحسىثُخ 

 ٌضقم١ك موِز مجٙز ٩ٍٝ ث٢م٠ٌٓثٌض٠ّٛ دّمجدً لٚو د٫ٍٛ ثٌقك أٚ صؾجٍٚ فمٛق 

. فْجح ثٌنوِز ثٌ٪جِز 
1
 

٠ٕٚضٌٖ ٩ٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌفٌهٞ ٚ ثٌقىِٟٛ وجّضنوثَ    : انتجذَز و انكست انغُز يشزوع

 ٩ٍٝ ثأل١ٕجء غ١ٌ ث٠ًٌٌٚٞز ،ثمضالُ ثإلٔفجقثألِالن ثٌقى١ِٛز ٌألغٌثٛ ثٌنجٙز ٚ 

. أِٛثي ثٌوٌٚز ٚ صٛؽ١ٙٙج ٌٙيٖ ثألغٌثٛ ثٌٖن١ٚز 

 ٝ٪ف ٌِصذجس ث٢ٌذمز ثٌّض٢ّٛز ف١ْض٪ٍّْٛ ٔفٛىُ٘ إٌٝٚصٌؽ٨ أّذجح ّٔٛ٘ج : انزشىح 

 لٚو ثٌٞغ٠ ٩ٍٝ ثٌّٛث١ٕٟٓ ٌوف٨ ثٌٌٕٛر ٌض١ًْٙ صٍه ثإلؽٌثءثسث١٣ٌٛفٟ ٚ ىٌه دض٪م١و 

 .  ثإلؽٌثءثس
2

 

 .استزاتُجُبد انجشائز نتخفُف سهجُبد انجُزوقزاطُخ - 

 مجٙز ِٓ أُ٘ إّضٌثص١ؾ١زصْ٪ٝ ثٌؾَثةٌ ٌٍضنٍ٘ ِٓ ٍّذ١جس ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز د٨ٝٛ 

:  ِقجًٚ٘ج

                                                             
1

 .90ثٌٌّؽ٨ ٔفْٗ، ٗ  
2

 .91ثٌٌّؽ٨ ٔفْٗ، ٗ  
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 ثٌف١ٌْٔز ٚ ثٌضٟ ال صْضؾ١خ ثإلهثًر ثٌّْضّور ِٓ ثإلهث٠ًز ثإلؽٌثءثسٔذي ثٌمٛث١ٔٓ ٚ - 1

ٚال صْج٠ٌ ثأل٘وثف ثالؽضّج١٩ز ٚ ث١ٌْجّز ثٌؾَثة٠ٌز  ٚ ثّضذوثٌٙج دمٛث١ٔٓ ؽَثة٠ٌز صنوَ  

.  أ٘وثف ثٌض١ّٕز ثالؽضّج١٩ز ٚ ث١ٌْج١ّز ٚ ثاللضٚجه٠ز دجٌؾَثةٌ 

 ثٌّؤٍ٘ز  ثإلهث٠ًز ثإلٟجًثس إل٩وثه ثإلهثًِٞوثًُ ٚ ِ٪ج٘و ٚ ٌِثوَ ثٌضى٠ٛٓ إٖٔجء  – 2

 . ثإلهث٨ٝٚٓ١٠ً لٛث١ٔٓ ٚ ص٠ٌٖ٪جس فّج٠ز أِٛثي ثٌوٌٚز ِٓ ٌٟف ث٣ٌّٛف١ٓ  - 3

 ٌّؤّْجس ثٌوٌٚز صضٌٛٝ  ث٦ٌٌٕ فٟ ثإلهثًٞ ٌِٚثلذز ثٌض١١ٌْ إٌٕثف ١٘تجس إٖٔجء - 4

.ٍّذ١جس ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز 
1
 

 ١ّٚجّز صو١٩ُ ثألّ٪جً ٚ ًف٨ ثٌموًر ثألؽٌِ٪جٌؾز ٚ ص٠ْٛز ٨ٝٚ ث٣ٌّٛف دٌف٨  - 5

ثٌٌٖثة١ز ٌٍّٛثٟٓ ٚصقم١ك  ثٌ٪وثٌز ثالؽضّج١٩ز ٚ ْٙٛ وٌثِز ث٣ٌّٛف ٌٍقو ِٓ ثٔقٌثفجس 

 .ثٌّٛثٟٓ ٚ فّج٠ضٗ ِٓ ثالٔغّجُ فٟ ثأل٩ّجي ثٌال١٩ٌٕز 

صم١١ُ ٌٍّٖج٨٠ً ثٌض٠ّٕٛز ٚ ِضجد٪ز صٕف١ي٘ج ٚ ثٌٛلٛف ٩ٍٝ ثٌّٖجوً ثٌضٟ ص٪ضٌٝٙج - 6

 . ثٌقٍٛي ٌٙجإ٠ؾجهٚ

 ٚ ١٘ىٍز د٪ٜ ثٌّؤّْجس ثاللضٚجه٠ز ٔض١ؾز صٞنُ ثإلهث٠ًز ث٦ٌٌٕ فٟ ث١ٌٙجوً إ٩جهر- 7

.   ٠ٍٚجهر ٣ٚجةفٙج ثإلهث٠ًز ثألؽَٙر

.  ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ِْجٚا ١ّجّز ثٌالٌِو٠َز ٌضفجهٞ إصذج٧ - 8

انتًُُخ انسُبسُخ فٍ انجشائز يسبر : انًطهت انثبنث 

 ٚصقم١ك ص١ّٕز ٕجٍِز ث١ٌْج١ّز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز ثألٚٝج٧فٟ ِقجٌٚز ٌضق١ْٓ 

٢ٌّس ثٌؾَثةٌ دٌثِؼ ص٠ّٕٛز ١ّٚجّجس ِٓ مالي ٨ٝٚ آ١ٌجس ٌّٞجْ ٔؾجؿ ١ٍّ٩ز 

. أ٘وثفٙجصقم١ك ثٌض١ّٕز ٚصن٢ٟ وً ثٌ٪مذجس ثٌضٟ ص٪ضٌٛ د٫ٍٛ 

 

 

                                                             

 .74 ١٩جه ف١ّور،ٌِؽ٨ ّجدك ،1ٗ
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     ثٔضٙؾش ثٌؾَثةٌ د٪و ثالّضمالي ١ّجّز ص٠ّٕٛز ث٩ضّوس ٩ٍٝ ثٌضن٠١٢ ثٌٌّوَٞ 

و١ٍّٛز ٌٍضن٠١٢ ثاللضٚجهٞ ٩ٍٚٝ ل٢ج٧ ٩ِّٟٛ ىٚ وغجفز ًأّّج١ٌز ٠ٖىً فٚز ثألّو 

.ِٓ ثٌٕٖجٟ ثاللضٚجهٞ
1 

 وجْ ثٌغج٠ز ِٕٙج صقم١ك ٘وف١ٓ ثع١ٕٓ ّ٘ج، ثالّضؾجدز آٔيثن     إْ ١ّجّز ثٌض١ّٕز ث٢ٌّذمز 

، ِٚٓ ؽٙز أمٌٜ (ثٌل ...ِٓ ص١٣ٛف ٚصو٠ًِ  ) ثألوغٌ ثّض٪ؾجال ثالؽضّج١٩زٌٍقجؽجس 

 ِٓ ٕؤٔٗ ص٨١ّٛ ث٢ٌجلز ثلضٚجهثٌ٪ًّ ٩ٍٝ ثٌضق٠ٌٌ ثٌضو٠ًؾٟ ١ٌّىج١َِٔجس ثٌضذ٪١ز دئلجِز 

. ثٌذ٠ٌٖز ٚثٌّج١ٌز ٚفً ِٖىً ثٌض١٣ٛف ِٚٓ عّز ثٌض١ّٕز ثٌٖجٍِز

     فّٓ ثٌّ٪ٍَٛ أْ ٔؾجؿ ث١ٌْجّز ثاللضٚجه٠ز وجْ ٠ن٨ٞ ٌٍضقىُ ِٓ ٌٟف ثٌوٌٚز فٟ 

صٛؽ١ٗ ثاللضٚجه ثٌىف١ً دذقظ أ٩ّجي ثٌض١ّٕز ٚص١٦ّٕٙج، ٌمو صؤوو صفٛق هًٚ ثٌوٌٚز فٟ 

 ثٌٟٕٟٛ، ثاللضٚجه ِٓ مالي ثّض١٪جح ثٌغٌٚثس ث١ٌٕٟٛز ٚثألمي دَِجَ ثاللضٚجهٞثٌّؾجي 

ٚإٖٔجء ٚص٠ٛ٢ٌ ِؤّْجس ١ِّٛ٩ز دىجفز ل٢ج٩جس ثٌٕٖجٟ ٚإلجِز ؽٙجٍ صؤ١ّْٟ ٚص١٦ّٕٟ 

 ثاللضٚجه٠زِٓ ٕؤٔٗ ّٝجْ صومً ثٌوٌٚز دٖىً ِذجٌٕ فٟ وجفز ِؾجالس ثٌق١جر 

. ٚثالؽضّج١٩ز

    ٚلو ٌِ ثٌّْجً ثٌضّٕٛٞ فٟ ثٌؾَثةٌ ِٕي ثالّضمالي إٌٝ غج٠ز دوث٠ز ثألٌف١ز ثٌغجٌغز 

:دجٌٌّثفً ثٌضج١ٌز
2 

 ثٔقٌٚس فٟ فجٌز ٟٚذ١٪ز ثٔضمج١ٌزث٩ضذٌس وٌّفٍز : 1965-62انًزحهخ األونً   - 

. ثالٕضٌثو١ز ٚلو ثصنيس ف١ٙج ثٌن٢ٛثس ثألٌٚٝ ٌذٕجء ثالّضمالي ثٌٟٕٟٛ غوثر ثاللضٚجه

 ثٌّٛؽٗ ٌِو٠َج، ٚلو ٔفيس دجاللضٚجهص١َّس ٘يٖ ثٌفضٌر : 1979-67انًزحهخ انثبَُخ    - 

، أّ٘ٙج صؤ١ُِ ثٌغٌٚثس ث١ٌٕٟٛز ٚثالؽضّج٩ٟ ثاللضٚجهٞمالٌٙج دٌثِؼ ّٟٛفز فٟ ثٌّؾج١ٌٓ 

.  صٌصىَ ٩ٍٝ ثٌض٨١ٕٚثلضٚجه٠زٚدٕجء لج٩ور 

                                                             
1

 
1

 .91ٙذجؿ أّجد٨، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  

فٟ ثٌ٪ٍَٛ ً، ًّجٌز  ِجؽْضٟ" إٕىج١ٌز ثٌ٪اللجس د١ٓ إهثًر  ثٌض١ّٕز ٚثٌض١ّٕز ثإلهث٠ًز فٟ ثٌؾَثةٌ" ًوجٓ ؽ١ٙور ،-  2

 .70ٗ .2007/2008, ث١ٌْج١ّز ٚثٌ٪اللجس ثٌو١ٌٚز  ، ؽجِ٪ز  دٓ ٠ّٛف دٓ مور  ، ثٌؾَثةٌ  
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٢٠ٍٚك ٩ٍٝ ٘يٖ ثٌفضٌر ٌِفٍز ثٌض١ّٕز ثٌالٌِو٠َز ٕٚٙوس : 1989-80انًزحهخ انثبنثخ   - 

. ثلضٚجه٠زثٌؾَثةٌ مالٌٙج ٩ور إٙالفجس 

 ِن٠٢ ثلضٚجهٞ ِٓ ص١٦ُٕ دجالٔضمجي ص١َّس ٘يٖ ثٌٌّفٍز :2007-90انًزحهخ انزاثعخ   - 

 مج٨ٝ ٌمٜٛ ثٌْٛق، وّج ٩ٌفش ثٌؾَثةٌ مالي ٘يٖ ثٌفضٌر ٩ور ثلضٚجهٞ ص١٦ُٕ إٌٝ

 ثالّضمٌثً ثٌّؤّْجس ثٌّج١ٌز ثٌو١ٌٚز دٙوف صقم١ك إٌٝإٙالفجس ؽ٠ٌ٘ٛز وّج ٌؾؤس 

 ٌو٩ُ ثإلٔ٪جٓ 2001 ثٌذٌثِؼ ثٌىذٌٜ ث٢ٌّذمز دوث٠ز ِٓ ّٕز إٌٝ دجإلٝجفز ثاللضٚجهٞ

.ثاللضٚجهٞ
1 

 .ص اإلدارح فٍ انجشائز ـئاـخض -

 ، ٚعمجف١زرثؽضّج٩ٟإ ٚرثلضٚجهٞإ ٣ٌٚفج ١ّج١ّز ٚيّضمال    ٩ٌفش ثٌؾَثةٌ د٪و ثإل

 فجٌّور ث١ٌَِٕز ،  ٩ٍٝ ثإلهثًر دًٚٛر أٚ دؤمٌٜ ِٚج ٍثٌش أعجً٘ج دجه٠ز إٌٝ ث١ٌَٛسثٔ٪ىِث

 ٩ٍٝ ١ّجّز ثٌضؾ١ًٙ ؽ٪ٍش ثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز د٪و آٔيثن ٚث٩ضّجهٖ ًثّض٪ّجثٌضٟ لٞج٘ج ثإل

:ثإلّضمالي ص٪جٟٔ ٚصض١َّ د٦ّجٌ٘ ٩ور ٠ّىٓ فٌٚ٘ج فٟ ثٌٕمجٟ ثٌضج١ٌز
22 

 إى صقجٚي أْ صٕمً ًٙٛر ،أْ ثإلهثًر ثٌ٪جِز فٟ ثٌؾَثةٌ إهثًر ِمٍور أوغٌ ِٕٙج أ١ٍٙز -1

 .ّٞض٪ّجًثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثٌغٌد١ز مجٙز ثٌّٕٛىػ ثإلهثًٞ ثٌفٌْٟٔ ثال

فضمجً ثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز إٌٝ ثٌىٛثهً ثٌّجٌ٘ر ثٌمجهًر ٩ٍٝ صن٠١٢ ٚصٕف١ي ثٌذٌثِؼ ث  -2

 ٠ٌٚؽ٨ ٘يث ثٌٕم٘ إٌٝ ٩وَ ٚؽٛه ثإلهثًد١ٓ ثٌّوًد١ٓ ىٚٞ ثٌموًثس ثإلهث٠ًز ،ثٌض٠ّٕٛز

 .ٚثٌّٙجًثس ثٌض٠ّٕٛز ٚثٌىفجءثس ثٌف١ٕز دْذخ غ١جح ثٌذٌثِؼ ثٌضو٠ًذ١ز 

 ،ثً ثٌّو ثٌم١ّٟ ثألماللٟٗٔـإٔضٖجً ث٦ٌّجٌ٘ ثٌٍْذ١ز فٟ ثٌّؤّْجس ثإلهث٠ًز ٔض١ؾز إ- 3

ٚصقًٍ ثٌ٪ج١ٍِٓ ف١ٙج ِٓ ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٚثألمالق ث١٣ٌٛف١ز ثٌضٟ صٛؽٗ ٍّٛوُٙ ٚصقىُ 

    .لٌثًثصُٙ ٚص١ٌٕو صٌٚفجصُٙ ث١ٌٌّّز ٚثٌغ١ٌ ١ًّّز 

ْ ثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز صض١َّ دض٪وه ٚوغٌر ثإلؽٌثءثس ثٌض١ّ١٦ٕز ٚثٌمٛث١ٔٓ أوّج ٔالف٤ – 4

. هْٚ ٚؽٛه لٛث٩و ٙق١قز صقوه أّج١ٌخ ثٌ٪ًّ ثإلهثًٞ ث١ٌٌٕو

.  ٩ّك ثٌٙٛر د١ٓ ثٌض١٦ُٕ ثإلهثًٞ ٚفجؽ١جس ثٌٖ٪خ ثألّج١ّز  – 5  

                                                             
1

 .102ف٠ٌ١ً ٘ج٠وٞ ،ٌِؽ٨ ّجدك،ٗ 
2

 .106-104.ًوجٓ ؽ١ٙور، ٌِؽ٨ ّجدك،ٗ ٗ  
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غ١جح ٚفور ثٌضًٚٛ فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثأل٦ّٔز ٚثٌض٪١ٍّجس ثإلهث٠ًز ف١ظ أْ ثإلهثًر – 6

ثٌؾَثة٠ٌز ٩جٕش مالي فضٌر ٠ٍٟٛز دوْٚ دٌٌّجْ أٚ ١٘تز ص٠ٌٖ٪١ز صمَٛ دْٓ ثٌمٛث١ٔٓ 

 ثٌفٌه٠ز ثٌّضذج٠ٕز ثٌضٟ سؽضٙجهث ٚفٟ ٘يث ثٌغ١جح ٌٍذٌٌّجْ ٚل٪ش ثإل،ٚإٙوثً ثٌض٠ٌٖ٪جس

.  آٌش فٟ ثٌٕٙج٠ز إٌٝ عغٌثس لج١ٔٛٔز

ثإلفضمجً إٌٝ ثٌمٛث٩و ثٌ٪١ٍّز ٚثألّج١ٌخ ثٌّٕٙؾ١ز ثٌّ٪جٌٙر فٟ ثٌض١٦ُٕ ثإلهثًٞ – 7

. ثٌؾَثةٌٞ 

 ف١ظ صٛثؽٗ ،إْ ِذوأ ثٌٌّو٠َز ثإلهث٠ًز ٘ٛ ثألٍّٛح ثٌيٞ صض١َّ دٗ ثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز– 8

 ،ثإلهثًر ثٌّق١ٍز ِٖىٍز ثٌٛٙج٠ز ثٌّضٖوهر ثٌضٟ صض٪جًٛ ٚثٌض٢ًٛثس ثإلهث٠ًز ثٌّ٪جٌٙر

.ِّج ٍثه ِٓ ص٪م١و ثٌ٪١ٍّز ثإلهث٠ًز ٚثّضفقجي ٣جٌ٘ر ثٌفْجه ثإلهثًٞ
 

د٪و إدٌثٍ أُ٘ ثٌن١ٙٛٚجس ثٌضٟ ص١َّ ثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز ٚثٌضٟ صّغً ٩جةمج أِجَ أٞ      

 ّٕقجٚي ِ٪ٌفز ثألّذجح ثٌٌة١ْ١ز ثٌضٟ ّج٩وس ٩ٍٝ ٣ًٙٛ ،إٙالؿ أٚ أٞ ٩ًّ صّٕٛٞ

ّٚٔٛ ث٦ٌّجٌ٘ ثٌْجٌفز ثٌيوٌ
1

: 

 فٟ ،صضّغً ثألّذجح ثٌضج٠ًن١ز ٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز: ح ـاة انتبرَخٍـاألست- أ

دضوثءث دجٌ٪ٙو ثٌضٌوٟ عُ ثٌ٪ٙو ثإلّض٪ّجً ثٌفٌْٟٔ إثٌضج٠ًن١ز ثٌضٟ ٌِس دٙج دالهٔج  ثٌٌّثفً

.  عُ ٌِفٍز ِج د٪و ثإلّضمالي ثٌضٟ ص٪ضذٌ ف١ٍٚز صٌوز ثألصٌثن ٚثٌف١١ٌْٔٓ فٟ أْ ٚثفو 

 ثٌضٟ صّغٍش فٟ ،لٌح ٌإلهثًر ثٌ٪ْى٠ٌز ىثس ث٩ٌَٕز ثٌٌّو٠َز ثٌٖو٠ورأفىجٔش ثإلهثًر      

 ٠نوَ ِٚجٌـ ِجلذٞز ث٢ٌٍْجس ثٌ٪ْى٠ٌز ٩ٍٝ ثألؽَٙر ثإلهث٠ًز ٚصٛؽ١ٗ ٘يٖ ثألؽَٙر ح

عٌ وذ١ٌ فٟ صفٖٟ ث٦ٌّجٌ٘ ثٌٍْذ١ز ٩ٍٝ أ فٙيٖ ثٌقمخ ثٌضج٠ًن١ز إىث وجْ ٌٙج ، ثٌّْض٪٠ٌّٓ

 .ٌك٫ثإلهثًر ثٌؾَثة٠ٌز ثألٌِ ثٌيٞ أهٜ إٌٝ ٣ًٙٛ ؽٙجٍ د١ٌٚلٌثٟٟ ٌِوَٞ ِٓ

ْ ثٌضغ١ٌثس ثٌّنضٍفز ثٌضٟ فوعش فٟ ثٌّؾض٨ّ دٖىً ِضْج٧ً إ: ح ـاة انقبَىٍَـاألست– ة 

 أٞ أْ ث٦ٌِّٕٛز ،فوط مٍال ٩ٍٝ ِْضٜٛ ث١ٌٙجوًأٌُ ٠ٛثوذٙج ص٢ًٛ فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ِّج 

ْ أ وّج ،ثٌمج١ٔٛٔز ثإلهث٠ًز دم١ش ؽجِور هْٚ فوٚط ص٢ًٛ ٠ٛثوخ ٘يٖ ثٌضغ١ٌثس ثٌذٕجة١ز

٩وَ صؾو٠و ث١ٌٙجوً ثٌض١ّ١٦ٕز ٌإلهثًثس ثٌ٪١ِّٛز صؾو٠وث ٠ّىٓ ِٓ صقو٠و ثٌّْؤ١ٌٚجس 

 ِّج ؽ٪ً ثٌذ٪ٜ ٠ٌٜ أْ إهثًصٕج صفضمو ٌمجْٔٛ ٠قوه ِٙجِٙج ،ٚص١٦ُٕ ثٌ٪ًّ دٖىً ٩مالٟٔ

                                                             
1

 .107ًوجٓ ؽ١ٙور، ٌِؽ٨ ّجدك،ٗ 
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 ١ٍ٩ٚٗ ص٦ً ثألؽَٙر ثإلهث٠ًز غجًلز فٟ ِٖىٍز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثٌٍْذ١ز ،ثٌوثةّز دٛٝٛؿ

 .ثإلهثًثس ٩ٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌّقٍٟ أو ّٛثء فٟ ثألؽَٙر ثٌٌّو٠َز 

 هثّض١ٌثإٌؾؤس ثٌؾَثةٌ فٟ ّذ١ً إٔؾجؿ ١ّجّضٙج ثٌض٠ّٕٛز إٌٝ : ح ـاة اإلقتظبدٌـاألص- ج 

" ّضٌثص١ؾ١ز ثٌض٨١ٕٚ ثٌضٟ ٔجهٜ دٙج ٩جٌُ ثإللضٚجه ثٌفٌْٟٔ ث٠ٌ٦ٔجس ثٌض١ّٕز ثٌغٌد١ز ن

 ٚلو ،صذ٪ضٙج ثٌؾَثةٌ ِٓ أؽً ثٌض١ّٕز ثإللضٚجه٠زإ ٚثٌضٟ ، "J.D.Debernis" هد١ٌِٔ

ٔٛلٌث١ٟز فٟ نأهس ٘يٖ ث١ٌْجّز ثٌض٠ّٕٛز ثٌوم١ٍز إٌٝ إّ٘جي ثٌم٢ج٧ ثٌفالفٟ ٖٚٔٛء فتز ثٌش

 .ثٌم٢ج٧ ثٌٕٚج٩ٟ

إٝجفز إٌٝ ٩وَ ثإل٩ضّجه فٟ إهثًر ثٌّؤّْجس ثإللضٚجه٠ز ٩ٍٝ ثٌىفجءثس ثٌ٪١ٍّز      

 ثٌّمج١٠ِ َثٔ٪وثإ فٞال ٩ٓ ، ٚدجٌضجٌٟ ثإلدض٪جه ٩ٓ ثٌ٪ًّ ثٌّن٠٢ ٚثٌّوثً دئِ٪جْ،ٚثٌ٪١ٍّز

 ٚص٪١١ٓ ٚإلجٌز ثٌّْؤ١ٌٚٓ ٚثإلهث١٠ًٓ ٚث٠ٌ١ٌّْٓ فٟ ًثمض١جثٌ٪١ٍّز ٚث١٩ٌّٛٝٛز فٟ 

 .ثٌم٢ج٧ ثإللضٚجهٞ 

 ويعـىقبد انتًُُخ انسُبسُخ آنُبد: انًطهت انزاثع

 ٚث١ٌّىج١َِٔجس ثٌضٟ ال دو ِٓ صٛفٌ٘ج ٌّٞجْ ٔؾجؿ ١ٍّ٩ز ث١ٌ٢جسٕ٘جن ِؾ٩ّٛز ِٓ 

: ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز فٟ أٞ ِؾض٨ّ ِٓ أّ٘ٙج 

ٚصٍ٪خ أ١ّ٘ز وذ١ٌر فٟ ثٌ٪١ٍّز ث١ٌْج١ّز ،فجٌ٪١ٍّز ثٌض٠ّٕٛز صمضٟٞ  : انتُشئخ انسُبسُخ- 

 ْٔك ِٓ ثٌم١ُ ثٌقو٠غز ِقً ثٌضم١ٍو٠ز ٕٚ٘ج ٠ذٌٍ هًٚ ٚإفالي وغ١ٌ ِٓ ثٌضغ١ٌثس إؽٌثء

. ثٌضٕٖتز  ث١ٌْج١ّز ثٌّن٢٢ز ٌضقم١ك ٘يث ثٌضغ١ٌ ثٌّٕٖٛه 

وّج صٍ٪خ هًٚث ٌضؾٕخ ٩وَ ثالّضمٌثً ث١ٌْجّٟ ِٓ مالي ص٪١ّك ِٖج٩ٌ ثالًصذجٟ ٚثٌٛالء 

 فج٩ٍز ٌضقم١ك صىجًِ لِٟٛ آ١ٌز٦ٌٍٕجَ ث١ٌْجّٟ فٟ ٔفُٛ ثٌّٛث١ٕٟٓ ، ٚثٌضٕٖتز ث١ٌْج١ّز 

ٚمٍك ٕ٪ًٛ لٛٞ دجالٔضّجء إٌٝ ثٌوٌٚز  فٟٙ أهثر ه٩ُ ث٦ٌٕجَ ث١ٌْجّٟ ٚص١ّٕز ثٌم١ُ ث١ٌْج١ّز 

.ثٌّالةّز الّضمٌثً ٚثّضٌّثً ث٦ٌٕجَ 
1
 

. ٌالصٚجي ث١ٌْجّٟ هًٚ ٘جَ فٟ ١ٍّ٩ز ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز : االتظبل انسُبسٍ- 

                                                             
1
 .109 ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ 3 انتًُُخ انسُبسُخ فٍ ثهذاٌ انعبنى  غجٍٞ ف١ًٚ، 
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فّٛجةً ثالصٚجي ِٚوً أّجّٟ ٌٍّ٪ٍِٛجس ث١ٌْج١ّز ٌٍفٌه ، دق١ظ ٠ْج٩و ٦ٔجَ 

ثالصٚجالس ١ٍّ٩ز صٕف١ي ِٚضجد٪ز دٌثِؼ ١ّٚجّجس ثٌض١ّٕز ٚه٩ُ ث٦ٌٕجَ ث١ٌْجّٟ ٠ٌَجهر 

 ٚصو١٩ُ ثٌٛفور ث١ٌٕٟٛز ٌٖٚٔ ل١ُ دذ٪ٞٙجوفجءر ٚفج١ٍ٩ز ، ٠ْجُ٘ فٟ صمجًح ثٌؾّج١ٌ٘ 

. عمجف١ز ٚفى٠ٌز ِٛفور ٚمٍك صٌثد٠ د١ٓ أؽَثء ثألِز ثٌٛثفور 

 ٟٚ٘ أفًٞ ثٌّٛجةً ٌضقم١ك ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز ِٓ مالي ١ٍّ٩ز :األحشاة انسُبسُخ - 

 ٚثٌم١ُ ، ٚهًٚ٘ج ثٌُّٙ فٟ ص٨١ّٛ ثأل٘وثفثٌض٪ذتز ثالؽضّج١٩ز ثٌالٍِز ٌقٖو ؽّج١ٌ٘ ًٚثء 

ثٌّٖجًوز ث١ٌْج١ّز ٚصمو٠ُ لج٩ور ٕ٪ذ١ز ٠ْٛه٘ج ثٌضىجًِ ثٌمِٟٛ ٌٍوٌٚز ِٓ مالي صغ١ّٕٙج 

٩ٌٍٟٛ دج٠ٌٛٙز ث١ٌٕٟٛز ٚإٝفجء ث١٩ٌٌٖز ٩ٍٝ ث٦ٌٕجَ ِٓ مالي ثٌضوثٚي ٩ٍٝ ث٢ٌٍْز ٩ٓ 

٠ٌٟك ثالٔضنجدجس ث٠ٌَٕٙز، ٚهًٚ٘ج فٟ ١ٙجغز ِ٪ج١٠ٌ ثٌض٨٠ٍٛ ثٌ٪جهي ٌّٕجف٨ ٚأ٩ذجء 

 .ثٌض١ّٕز
1

  

ٟٚ٘ ثٌؾّج٩جس ثٌضٟ صٖغً ٌِثوَ ث٢ٌٍْز ٌٙج لٛر ٚٔفٛى ٌٍضؤع١ٌ فٟ : انُخجخ انسُبسُخ- 

ثٌمٌثًثس ث١ٌْج١ّز ٚثاللضٚجه٠ز ٌٍوٌٚز ٟٚ٘ ؽّج٩ز ١ِّٕٙز ١ّج١ّج ، ٌٙج لوًر فٖو صؤ١٠و 

.  ثٌ٪جَثٌٌأٞثٌؾّج١ٌ٘ ٚص٪ذتز 

 ١ٌِْر ١ٍّ٩ٚز ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز فٟ ثٌّؾض٨ّ دج٩ضذجً٘ج فج٩ال ٩ٓفجٌٕنذز ثٌّْؤٚي ثألٚي 

ِن٢٢ج ِٚٛؽٙج ٌضقمك ثٌٚجٌـ ثٌ٪جَ ٚصض٪وه ّٔجىػ ثٌٕنذز ث١ٌْج١ّز ِٓ ٩ٍّجء ١ّج١ّْٛ ، 

.صىٕٛلٌث١ْٟٛ، ِغمفْٛ ، ٩ْى٠ٌْٛ 
2
 

:  يعىقبد انتًُُخ انسُبسُخ فٍ انًجتًعبد انُبيُخ - 

إْ ٩ٛثةك ٩ٚمذجس ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز فٟ ثٌ٪جٌُ ثٌفم١ٌ ٚثٌّضنٍف ٟ٘ غ١ٌ٘ج فٟ ثٌّؾضّ٪جس 

أ٠ٌِى١ز ألّذجح ِض٪وهر ـ، ٌيٌه فجْ ثٌٛلٛف ٩ٕو ثٌ٪مذجس ثٌّ٪٢ٍز ٌٍّٕٛ ثٌض١ّٕز - ثألًٚٚ 

فٟ ثٌ٪جٌُ ثٌغجٌظ ، ٠ٚذـ ٩جِال ألهًثن ٩ٟٚٚ ٌالٔضمجي ٔقٛ ثألفًٞ ٠ّٚىٓ ىوٌ٘ج ف١ّج 

 ٍٟ٠  :

                                                             
1
 ، ؽجِ٪ز دٓ ٠ّٛف ِجؽْض١ٌ، " ( 2008 - 1996 ) ثألفَثح ٚهًٚ٘ج فٟ ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز دجٌؾَثةٌ " ٠ج١ّٓ ًدٛؿ، 

. 65 ، ٗ 2009مور ، ثٌؾَثةٌ، ْ ح
2
. 66 ، ٗ ٔفٌِْٗؽ٨ ثي  
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:  عذو االستقزار انسُبسٍ- 1

 ٌذٕٝٚ٘يٖ ثٌ٪مذز ِض٪وهر ثٌٛؽٖٛ، مٚٛٙج فٟ ثٌّؾضّ٪جس ثٌٕج١ِز ثٌضٟ صفضمو إٌٝ 

ثٌّؤّْجص١ز ث١ٌْج١ّز ثٌّضّىٕز ِٓ ثهًثن ل١جهر ثٌوٌٚز دجٌٖىً ثٌضٌص١ذٟ ث٦ٌُّٕ ، ٚدّج ٠ذ٪و 

 ٕىً ثٔمْجِٟ لو ٠ًٚ أف١جٔج إٌٝ صٙو٠و ٚؽٛه٘ج ٌٚ٪ً فٟ إٔىجي أٞثٌوٌٚز ٩ٓ 

 ثلضٚجهٞ ثألمٌثال٢ٌٝثدجس ثٌوثم١ٍز ثٌضٟ صقوط دؤٕىجي ِنضٍفز د٪ٞٙج ١ّجّٟ ٚد٪ٞٙج 

أٚ ثؽضّج٩ٟ ، ًٚدّج ٠ىْٛ ه١ٕ٠ج أٚ ل١ِٛج أدٌٍ إٔىجي ٩ٛثةك ثٌض١ّٕز ، ٚلو أؽ٠ٌش ثٌ٪و٠و 

ِٓ ثٌوًثّجس فٟ د٪ٜ دٍوثْ ثٌ٪جٌُ ثٌغجٌظ ٚثصٞـ ِٓ مالٌٙج أْ ثٌ٪ٕف ث١ٌْجّٟ ٘ٛ أفو 

 ثألمٌٜ ٌ٪وَ ثالّضمٌثً ٩وَ ثٌّْجٚثر ٟٚ٘ ٩ٍٝ ثألٕىجيأُ٘ إٔىجي ٩وَ ثالّضمٌثً ِٚٓ 

ِٓ مالي ثفضىجً ثٌقىُ ٚثالّضتغجً دّٕجف٪ٗ ٚفمج ألٕىجي ِض٪وهر : ؽجٔذ١ٓ أٌّٚٙج ١ّجّٟ 

ٚصقش ٚثؽٙجس ٩و٠ور ، ٚعج١ّٔٙج ثلضٚجهٞ ِٓ مالي ثٌضفجٚس ثٌٙجةً فٟ ثٌّوثمً ٚفٟ 

 ثٌضؾج٠ًز ثٌضذجه١ٌز ٨ِ ثألّٛثق ثٌ٪ج١ٌّز ثأل٢ٖٔزص٨٠ٍٛ ثٌغٌٚر ثٌم١ِٛز، ِٚٓ مالي ثفضىجً 

ثٌفْجه ٚثٌيٞ ٠مٚو دٗ ٍّٛن : ٚ أ٠ٞج ِٓ ثألٕىجي ثٌٛثٝقز ٌ٪وَ ثالّضمٌثً ث١ٌْجّٟ 

ث٣ٌّٛف١ٓ ثٌي٠ٓ ٠ٕقٌفْٛ ٩ٓ ثٌمٛث٩و ثٌّمذٌٛز ٚثٌ٪جِز ٌنوِز أ٘وثف مجٙز ، ٚثٌفْجه ٘ٛ 

.أفو ِمج١٠ِ غ١جح ثٌّؤّْجص١ز ث١ٌْج١ّز ثٌفج٩ٍز فٟ ثٌّؾضّ٪جس ثٌٕج١ِز 
1
 

:  االَقالثبد انعسكزَخ - 2

 ثٌّؤّْجصٟ ، ثألهثء ثٌضٟ ص١َّس دٙج دٍوثْ ثٌ٪جٌُ ثٌغجٌظ، أعٕجء ٝ٪ف ثألٕىجي ِٓ 

٧ِٛٝٛ ثالٔمالدجس ثٌ٪ْى٠ٌز ثٌّضىًٌر فٟ ٘يٖ ثٌّؾضّ٪جس ، ف١ظ دوأس ٘يٖ ث٦ٌجٌ٘ر 

صضّج٠َ د٪و فٚٛي ٘يٖ ثٌذٍوثْ ٩ٍٝ ثّضمالٌٙج، فٕٙجن د٪ٜ ثٌ٪ْى١٠ٌٓ ثٌي٠ٓ صٛؽٙٛث إٌٝ 

ثٌ٪ًّ ث١ٌْجّٟ ِٓ مالي ثالٔمالح ثٌ٪ْىٌٞ وجٔٛث ِٕوف٪١ٓ دّغً ١ٍ٩ج دٖؤْ ثٌنوِز ثٌ٪جِز 

 ثٌ٪١ٕفز، ٕىال ِٓ إٔىجي ثٌٖؤْ ثٌ٪جَ، ِٓ إؽٌثءثصٙجوّج صٞفٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثالٔمالدجس ٩ٍٝ 

ر ثٌّضَث٠ور ٌٍٕٖجٟجس ثاللضٚجه٠ز ثٌضٟ صوًدٙج ثٌوٌٚز ِٓ مالي فو٠غٙج ٞمالي ثٌٌّوَ

 . ثأل٦ّٔزدجالٌضَثَ دجٌض١ّٕز أٞ وجْ ص٪٠ٌف ٘يث ثٌّفَٙٛ دجٌْٕذز ٌىً ٦ٔجَ ِٓ صٍه 

                                                             
1

، ِيوٌر هوضًٛثٖ ٩ٍَٛ ١ّج١ّز، ؽجِ٪ز ثٌؾَثةٌ، "هًثّز فجٌز ثٌؾَثةٌ: هًٚ ثٌوٌٚز فٟ ثٌض١ّٕز "  ف٠ٌّٔ ١ٍِىز،  

2011/2012 ٗ ، 388. 
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ثالٔمالح ثٌ٪ْىٌٞ ٘ٛ صود١ٌ ِض٢ٌف فٟ ثٌ٪ًّ ثٌّذجٌٕ ٝو ث٢ٌٍْز ث١ٌْج١ّز ٚثٌضومً 

ثٌ٪ْىٌٞ ِٓ مالي ثٔمالدجس ٨ٝٛ٠ ِوٜ ص٢ًٛ ثٌّؾض٨ّ ، فىٍّج وجْ ٚصومٍش ثٌمٛثس 

ثٌٍّْقز وجْ هًٚ٘ج أوغٌ ِقجف٦ز ًٚؽ٪١ز ، دؤْ ٠ضّْه ثالٔمالد١ْٛ دج٢ٌٍْز ٨ِ م٢ٌ 

ص٨١ّٛ ثٌّٖجًوز ث١ٌْج١ّز ، أٚ ثالصؾجٖ ٔقٛ ٩ْىٌر ثٌوٌٚز ٚثٌّؾض٨ّ ّٛثء دجالصىجء ٩ٍٝ 

فَح ١ّجّٟ ِ٪١ٓ أٚ ثصؾجٖ ٕ٪ذٟ ٩جَ أٚ مٍك ص١٦ُٕ ؽو٠و ٩ٍٝ ّجفز ثٌ٪ًّ ث١ٌْجّٟ ، 

ٚ٘يث ثٌن١جً ٘ٛ ثٌغجٌخ فٟ صؾجًح دٍوثْ ثٌ٪جٌُ ثٌغجٌظ، ٚثالٔمالدجس ثٌ٪ْى٠ٌز، صقوط 

 . ثإلف٠ٌم١ز ٌفْجه ثٌم١جهر ثٌقجوّز ًٚه١٩ضٙج، ِغٍّج فوط فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ صؾجًح ثٌمجًر أف١جٔج

:  انعذواٌ انخبرجٍ- 3

٠ؤهٞ ٘يث ثٌقوط هًٖٚ فٟ ٩وَ ثالّضمٌثً ث١ٌْجّٟ ِٓ مالي إٔىجي ثٌ٪وٚث١ٔز ثٌضٟ 

 ث٢ٌزثٌضٟ صؤهٞ ف١ٙج ، ثٌ٪وٚث١ٔز ثألٕىجي٠ؾٌٞ صق١ٖو٘ج ِٓ دٍو ِ٪١ٓ ، ٩َّٚٛ ٘يٖ 

ثٌ٪ْى٠ٌز ثٌوًٚ ثألُ٘ صىْٛ أف١جٔج ٩ٍٝ ٕىً ث٩ضوثء ِٕفٌه ِٓ مالي ٕٓ فٌح ِٓ لذً 

 دقؾؼ ٚ أ٩يثً وغ١ٌر، ٠ٚىْٛ ثٌ٪وٚثْ ٩ٍٝ ٕىً صقجٌف هٌٟٚ ، ٠ضني ِٓ أفو أمٌدٍو 

 ٩ٍٝ ثأل٠ٌِىٟ ، ٚ٘يث ِج فوط فٟ ثٌ٪وٚثْ ث٢م٠ٌٓدٍوثْ ثٌؾٛثً لج٩ور ٌٖٓ ٩وٚثٔٗ ٩ٍٝ 

 ٦ٔجِٗ ث١ٌْجّٟ ٟٚثّٚج ثفضالي ثٌ٪ٌثق إٌٝ َ ٠فٟٞ 2003 َ ّٕٚز 1991ثٌ٪ٌثق ّٕز 

 ثٌيٞ ثفوط صغ١ٌثس وذ١ٌر هثمً ثٌ٪ٌثق ٚث٦ٌّّٕز ثالل١ٍّز، ٚمٚٛٙج ٚثْ ٘يث ثألٌِ

.ثٌ٪وٚثْ وجْ فجلوث ١٩ٌٌٍٖز ثٌو١ٌٚز ِٚوثْ ِٓ لذً ثٌٌأٞ ثٌ٪جَ ثٌوٌٟٚ
1
 

ِٓ مالي هٚي ِض٪وهر ىثس - ٩ْى٠ٌج  - إل١ّ١ٍجٚفٟ أف١جْ أمٌٜ ٠ىْٛ ثٌ٪وٚثْ 

ٙفجس ِٖضٌوز فٟ أ٦ّٔضٙج ٚفٍْفضٙج ث١ٌْج١ّز ٚثاللضٚجه٠ز ، ٚثٌ٪وٚثْ ٩ٍٝ ِنضٍف 

 ٠ؤعٌ دٖىً ِذجٌٕ فٟ ثالّضمٌثً ث١ٌْجّٟ، فال ٠ّىٓ أْ صٌث٘ٓ ٩ٍٝ ه٠ِّٛز إٔىجٌٗ

 ثٌيٞ ٠وف٨ ثٌؾ٨١ّ دّج ف١ٙج دجألٌِثالّضمٌثً ٚ ١ّف ثٌ٪وٚثْ ٠ٍِْ ٩ٍٝ ًلجح ثٌذٍو ثٌّ٪ٕٟ 

 ثٌ٪ٌف١ز دجّضٌّثً فجٌز ٚثألفىجَثٌّؤّْز ث١ٌْج١ّز إٌٝ ثٌضي٧ً دجّضٌّثً فجٌز ث٢ٌٛثًا 

 . دوًٖٚ ٠ٞ٪ف هًٚ ثٌذٕجء ثألٌِثٌ٪وٚثْ ، ٚ٘يث 

                                                             
1

 .381ثٌٌّؽ٨ ٔفْٗ، ٗ  
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٠مٌ ثٌّنض١ٚٓ دًٌٞٚر ٚؽٛه ؽٙجٍ د١ٌٚلٌثٟٟ ف٪جي ٚ ٚؽٛه ل١جهر ٠ٌٚ٩ز 

ٌضقم١ك ثٌضموَ فضٛفٌ ؽٙجٍ د١ٌٚلٌثٟٟ دّ٪ج١٠ٌ ثٌؾٛهر ٚ ثٌىفجءر وف١ً ٌضقم١ك ١ّجّجس 

. ص٠ّٕٛز ِض١َّر فّٖىً ثٌض١ّٕز فٟ ثٌؾَثةٌ ٠ىّٓ فٟ أؽَٙصٙج ثإلهث٠ًز

  انجُزوقزاطُخ ودفع انتًُُخ إطالح إستزاتُجُخ:انًجحث انثبٍَ 

ثْ ٔم٢ز ثٌذوء ٌ٪الػ ثألٍِز ثٌضٟ صٙوه ٚ صٛثؽٗ ١ٍّ٩ز ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز فٟ ثٌؾَثةٌ 

صضّغً فٟ ثٌْ٪ٟ إٌٝ ٨ٝٚ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز فٟ ِىجٔٙج ثٌٚق١ـ د١ٓ ِنضٍف ِؤّْجس ثٌوٌٚز 

دق١ظ ال ٠ض٪وٜ ٔفٛى٘ج ٔفٛى ثٌّؤّْجس ث١ٌْج١ّز ٚ٘ٛ ثٌّّْٛؿ دٗ أٙال دق١ظ ٠ٍضََ 

صق٠ٌٛ ٩ٓ ثٌٙوف ٚ  دضٕف١ي ث١ٌْجّز ثٌ٪جِز ثٌّقوهر ِٓ لذً ٘يٖ ثٌّؤّْجس هْٚ صق٠ٌف أٚ

.ثٌغج٠ز ثٌّْضٙوفز
1

 ٚ ثٌذقظ ٩ٓ ثٌّٛجةً ثٌىف١ٍز ٌضٛف١ٌ ثٌٌٖٟٚ ث٠ًٌٌٚٞز ٌضؾ١ْو ّٔٛىػ 

 آ١ٌجس ٌٍقو ِٓ إفوثط ٚ ثإلٙالؿصّٕٛٞ ١ّجّٟ ِضٛثٍْ ٚ ٘يث ِٓ مالي صذٕٟ ١ٍّ٩ز 

.  دىً أٔٛث٩ٗ ثإلهثًِٞ٪ٛلجس صقم١ك ثٌض١ّٕز ٚ ِقجًدز ثٌفْجه 

 اإلدارٌ واإلطالحانجُزوقزاطُخ  :األولانًطهت 

ثٌّٕٛىػ ثٌّغجٌٟ دً أٙذقش " ِجوِ ف١ذٌ"ٌُ ص٪و ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز وّج ًٙٛ٘ج 

 ١ٌٕؾـ دجٌم١جَ د٪١ٍّجس ثإلهثًٞ ثإلٙالؿٌِٝج ٠ؾخ ِٛثؽٙضٗ ٚ ىٌه ِٓ مالي ١ٍّ٩ز 

 ثٌض١٣ٛف ٚ ص٢ذ١ك إؽٌثءثس ٍّٛو١ز ٚ ص١ّ١٦ٕز ٚ لج١ٔٛٔز ٚ صق١ْٓ إؽٌثءثس ٚ إهث٠ًز

ث٠ٌ٦ٌٕجس ثالهث٠ًز ثٌ٪١ٍّز ثٌّٕجّذز ٚ صٌؽّضٙج ٌٍْٛن ثهثًٞ ِالةُ ٦ٌٌٚف ثٌّؾض٨ّ ِٚٓ 

 أْ ٠ىْٛ ِىّال ِضفج٩ال ٨ِ ْٔك صقم١ك ص١ّٕز ١ّج١ّز ٕجٍِز ثإلٙالؿمالي ىٌه ٠ْض٨١٢ 

.  ِٚضٛثٍٔز

 ٚ صٌل١ز إهثًصٙج د٪و ثالّضمالي ٌض٠ٛ٢ٌ ثإلهثًٞ  ثإلٙالؿصذٕش ثٌؾَثةٌ  ١ٍّ٩ز 

 ٚ ِضجد٪ز ص٢ذ١ك ّٚجةً ٚ ٌٟق ثإلهث٠ًز ثإلؽٌثءثس ٚص١ًْٙ ثإلهثًثسصم١ٕجس ثٌض١٦ُٕ فٟ 

 ِٓ د١ٓ ثٌضوثد١ٌ ثٌ٪جِز ثٌضٟ ثإلهث٠ًز  دٙوف صق١ْٓ ٌِهٚه٠ز ثٌنوِجس ثإلهثًٞثٌض١١ٌْ 

ثٌنجٙز دجأل٩ٛثْ ثٌ٪١١ِّٛٓ ,  ثٌ٪١ِّٛز ٌٚٙج ٩اللز ِذجٌٕر ٨ِ ثٌّٛثٟٓثإلهثًثسٍّٕش 

                                                             
1

 .446 ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ طبشًخ، انجُزوقزاطُخ وانتًُُخ انسُبسُخ فٍ انجشائزدِٛو٠ٓ  
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ثٌضى٠ٛٓ ٚ ٌِثؽ٪ز ثٌمجْٔٛ :  فٟ ثٌؾَثةٌ ٚ لو ٍّٕش ثٌضوثد١ٌ ٘وف١ٓ ّ٘جثإلهثًرٌض٠ٛ٢ٌ 

.    ٣ٌٍّٛف١ٓ ثألّجّٟ
1
 

 ٚ ث١٣ٌٛفز ثٌ٪١ِّٛز ثإلهثًٞ دجإلٙالؿ ٍٚثًر ِٕضودز ِىٍفز إٖٔجء 1962صُ ّٕز 

 عُ ِٓ مالٌٗ صقو٠و 15/07/1996 ثٌّؤًك 212-96دّٛؽخ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ 

: ٩ٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ ثإلهثًٞ دجإلٙالؿٙالف١جس ث٠ٌٌٍٛ ثٌّٕضوح ثٌّىٍف 
2
 

 ٚ ث١٣ٌٛفز ثٌ٪١ِّٛز ثإلهثًٞ ثإلٙالؿثلضٌثؿ ٩ٕجٌٙ ث١ٌْجّز ث١ٌٕٟٛز فٟ ١ِجه٠ٓ - 

. ٚثٌٌْٙ ٩ٍٝ صٕف١ي٘ج ٟذمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚ ثٌض١٦ّٕجس ثٌؾجًٞ ثٌ٪ًّ دٙج 

هًثّز ٚ ثلضٌثؿ  دجٌضٖجًٚ ٨ِ ثًٌٍٛثء ثٌّ٪١ٕ١ٓ ثٌمٛث٩و ثٌ٪جِز ٌض١٦ُٕ ثٌوٌٚز ٚثٌؾّج٩جس - 

ٚ ث١ٌٙتجس ٚ ثٌّؤّْجس ثٌ٪١ِّٛز ٚ ص١١ٌْ٘ج ٚ صى١١فٙج ٨ِ ثٌض٢ًٛثس ٌضٍذ١ز فجؽ١جس 

 ثٌ٪١ِّٛز ٚ صم١١ّٗ ٚ ثلضٌثؿ وً صود١ٌ ٠ٌِٟ ثٌٝ صق١ْٓ ثإلهثًر ٚ هًثّز ١ٌّ ثٌّٛث١ٕٟٓ

.   ثٌ٪جِز ثإلهثًرٔؾج٩ز 

 ثٌ٪جِز ٚ ٩ٍّٙج ِٓ مالي ثٌّذجهًر دىً ثإلهثًرصٌل١ز ثٌّٕج٘ؼ ٚ ثٌضم١ٕجس ثٌ٪٠ٌٚز ٌض١٦ُٕ - 

 ٌإل٩الَ دجٌضم١ٕجس ثٌقو٠غز ٚ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌؾو٠ور ٩ٌٚٚصٕٙج ثإلهثًر٩ًّ ٌضؾو٠و 

.  ٚثالصٚجي

 ث١ٌٙتجس ثٌضجد٪ز ٌٌةجّز ثٌوٌٚز دّٛؽخ ٌَِّٛ إٙالؿ ٌؾٕز إٖٔجء صُ 2000 فٟ ّٕز 

 إ٩وثه ١ٍ٩ج صضّض٨ دٚالف١جس ٚ ٢ٍّجس ٚثّ٪ز ٚ ف٠ٌز وجٍِز فٟ إٟجًثسًةجّٟ ص٦ُ 

:  ٚ صمو٠ُ ثاللضٌثفجس وٍفش ثٌٍؾٕز دّج ٠ٍٟ ثإلٙالؿ٧ٌِٖٚ 
3
 

 ٚ ١٘جوٍٙج ١ٌّٚ٘ج ٚ آ١ٌجس ثٌض١ْٕك ٚ ثٌٞذ٠ ٚ ثٌٌّثلذز  رثٌٌّوَٞ ثإلهثًثسهًثّز ِٙجَ - 

                                                             
1

 .90 فٌٕجِٚفضجؿ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  
2

، ثٌٚجهًر فٟ 37، ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز، ثٌ٪وه 26/112 ثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌؾَثة٠ٌز ثٌو٠ّمٌث١ٟز ثٌٖ٪ذ١ز، ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ  

18/01/1996 ٗ ،08. 
3

، ثٌٚجهًر 71، ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز ، ثٌ٪وه 2000.372ثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌؾَثة٠ٌز ثٌو٠ّمٌث١ٟز ثٌٖ٪ذ١ز، ٌَِّٛ ًةجّٟ ًلُ  

 .09 ٗ 26/11/2000فٟ 
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 ثإلهثًرهًثّز ثٌؾٛثٔخ ثٌّض٪ٍمز دض١٦ُٕ ٚ ٙالف١جس ٚ ١ٌّ ثٌؾّج٩جس ثالل١ٍّز ٚ - 

.  ثٌّق١ٍز ٚ ثٌّٚجٌـ ثٌّضف٩ٌز ٌٍوٌٚز 

هًثّز ٟذ١٪١ز ثٌّؤّْجس ثٌ٪١ِّٛز ٚ ث١ٌٙتجس ثٌضٟ صٕٜٙ دجٌنوِز ثٌ٪جِز ٚ ِٙجِٙج ٚ - 

.  ثٌٌّو٠َز ٚثٌف١٩ٌز ثإلهثًثسلٛث١ٕٔٙج ثألّج١ّز ٚ ٙالصٙج ٨ِ 

/ 03 دّٛؽخ ٌَِّٛ صٕف١يٞ ثإلهثًٞ ٌإلٙالؿ صُ صؤ١ِّ ثٌّو٠ٌ٠ز ثٌ٪جِز 2003ّٕز 

 ث١٩ٌّٛٝٛز ثإلهثًٞ ٌإلٙالؿ ف١ظ صىٍف ثٌّو٠ٌ٠ز ثٌ٪جِز 28/04/2003 ثٌّؤًك 192

 ثإلهثًٞ ثإلٙالؿصقش ٢ٍّز ًة١ِ ثٌقىِٛز دجلضٌثؿ ٩ٕجٌٙ ث١ٌْجّز ث١ٌٕٟٛز فٟ ِؾجي 

 ثٌّ٪١ٕز  ٚصضٌٛٝ ثٌّو٠ٌ٠ز ثٌ٪جِز ثإلهثًثسّٚٝجْ ص١ْٕمٙج ٚ ِضجد٪ز صٕف١ي٘ج دجٌضٖجًٚ ٨ِ 

:  ثٌّٙجَ ث٢ص١ز ثإلهثًٞ ٌإلٙالؿ

 ثٌوٌٚز ٚ ثٌؾّج٩جس ثٌّق١ٍز ٚ ث١ٌٙتجس إهثًثسهًثّز ثٌمٛث٩و ثٌ٪جِز ثٌضٟ صض٪ٍك دض١٦ُٕ - 

 ىٌه ٚ ثلضٌثفٗ دجالصٚجي ٨ِ ثٌٍٛثًر ثٌّ٪١ٕز لٚو إ٩وثهٚثٌّؤّْجس ثٌ٪١ِّٛز ٚ ٩ٍّٙج ٚ 

. ثٌضى١ف ٨ِ ثٌض٢ًٛثس ثالؽضّج١٩ز ٚ ثاللضٚجه٠ز 

.  ثٌ٪١ِّٛز ٚ ٩ٍّٙج ثإلهثًرصٌل١ز ثٌّٕج٘ؼ ٚ ثٌضم١ٕجس ثٌ٪٠ٌٚز ٌض١٦ُٕ - 

.  ٚ ثٌّٛثٟٓ ثإلهثًر صق١ْٓ ثٌ٪اللز د١ٓ إٌٝصٌل١ز وً صود١ٌ ٠ٌِٟ - 

 ِو٠ٌٞ هًثّجس ٚ ٠ىٍفْٛ دجٌّٙجَ ثٌضج١ٌز03 ثإلهثًٞ ٌإلٙالؿ٠ْج٩و ثٌّو٠ٌ ثٌ٪جَ - 
1

  :

 . ثإلهث١٠ًٓثٌض١٦ُٕ ٚ ثٌ٪ًّ - 

 . ثإلهث١٠ًٓثٌ٪٠ٌٚز ٚ ثٌض٠ٛ٢ٌ - 

  .ثإلٌٕثفثٌضم١١ُ ٚ ثٌضق١ًٍ ٚ - 

 ِٕي إهث٠ًز، ٚ ١ّج١ّز إٙالفجس إهمجي ثٌوٌٚز د١ٌٚلٌث١ٟز ِقجٌٚز ِٓ ثٌٌغُ ٩ٍٝ

                                                             
1

 .15 ٔفِ ثٌٌّؽ٨، ٗ  
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 ٚ ٠٪ٍَ صّٕٛٞ ِْضٜٛ إٌٝ صٌلٝ ٌُ ثإلٙالفجس ٘يٖ فجْ ، ٠ِٕٛج ٘يث غج٠ز إٌٝ ثالّضمالي

 ٠ٍجهر ٚ ثإلهث٠ًز، ٚ ث١ٌْج١ّز ثٌّؤّْجس فٟ ثٌضن١ٚٚز ٙالف١جس مالٌٗ ِٓ ٠و٩ُ

 ٌٟؿ فٟ ثٌّٛثٟٓ ٢ِجِـ ٚ ِضٕجلٞز ثإلٙالفجس ٘يٖ وجٔش ِج دموً ثٌٖ٪ذ١ز، ثٌّٖجًوز

 . ثٖٔغجالصٗ

 : أّ٘ٙج أّذجح ٩ور إٌٝ ثإلمفجق ٘يث ٠ٌؽ٨ ٚ

 ثٌضقىُ ٚ ثٌقى١ِٛز ثٌّؤّْجس ١٘جوً صغ١١ٌ فٛي صٌّوَس ث١ٌْج١ّز ثإلٙالفجس أْ -

 ٘ٛ ث١ٌْج١ّز ثإلٙالفجس ِقًٛ ٠ىْٛ أْ ثٌّفٌٚٛ ِٓ وجْ ف١ٓ فٟ ثإل٩الَ، ّٚجةً فٟ

 .ثٌّقجّذز ٚ ثٌٌلجدز ٚ ثٌضم١١ُ صّجًُ ٌىٟ ثٌض٠ٌٖ٪١ز، ث٢ٌٍْز ص٪٠ََ

 هٚثَ ٚ دمجء فجْ ٌٙيث ٚ ث١ٌْجّٟ، ثٌمٌثً ٙجفخ ل١ُ ِٓ ٔجد٪ز ثإلٙالفجس ؽً أْ - 

ًؽجي  ص١ّٙٔ ٠٪ٕٟ ِّج ثٌقىُ، فٟ ث١ٌْجّٟ ثٌمٌثً ٙجفخ دذمجء ٌِصذ٠ ثإلٙالفجس

 .ثٌّٖجًوز ِٓ ثٌفتجس ؽ٨١ّ ٚ ثالمضٚجٗ

 د١ٓ ثٌفؾٛر ص٨١ّٛ إٌٝ أهٜ ثٌّٖىالس، ٌٟؿ فٟ ثٌمج٩ور ٚ ثٌم١جهر د١ٓ ثٌقٛثً صغ١١خ - 

 .ثٌؾّج١ٌ٘ٞ ثٌٛثل٨ ِض٢ٍذجس ٚ ثٌمٌثً ثصنجى ١ٍّ٩ز

 ١ٍ٩ج هثمً ل١جه٠ز ِْض٠ٛجس ِٓ صؤصٟ وجٔش ثٌقىُ أ٦ّٔز فٟ ثٌضغ١١ٌ ٚ ثإلٙالؿ ِذجهًر إْ -

 .ثٌٌّو٠َز صى٠ٌِ إٌٝ أهٜ ثٌيٞ ثألٌِ ثٌوٌٚز، ؽٙجٍ

 ِٓ ١ّجّٟ إٙالؿ ألٞ ِ٪جًٝز لٛر إٌٝ صضقٛي ثٌوٌٚز فٟ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثألؽَٙر أْ - 

 ٔفٛى٘ج فٟ ِٓ ٠مٍ٘ أٚ ثٌّىضْذجس ٚ ثالِض١جٍثس ٩ٍٝ ثٌقٚٛي ِٓ ٠قٌِٙج أْ ٕؤٔٗ

 .ثٌّؾض٨ّ
1

 

 ثٌقى١ِٛز ثألؽَٙر أْ هًؽز إٌٝ ثٌقى١ِٛز ٚ ثٌقَد١ز ثٌّْؤ١ٌٚجس ٚ ث٢ٌٍْجس صوثمً - 

 ثٌّٕضنذز ثٌٖ٪ذ١ز ثٌّؾجٌِ ٌٟف ِٓ ثٌّْجءٌز ٚ ثٌّقجّذز ٚ ثٌٌلجدز ٝو ِقٕٚز أٙذقش

.ثٌفْجه أّضفقً ٚثٌّقجّذز ثٌّْجءٌز ٚ ثٌٌلجدز ٝو ثٌقٚجٔز ٌٙيٖ ٔض١ؾز ٚ ثالّضٖج٠ًز، أٚ
2 

 

                                                             
  .249-248 ٗ  ٌِؽ٨ ّجدك،انجُزوقزاطُخ وانتًُُخ انسُبسُخ،، ٟجّٕز  بومدين  1

 
2

 .2003ٗ،47ثصقجه وضجح ثٌ٪ٌح ،:،هِٖك،انفسبد واالطالح ٩ّجه ث١ٌٖل هثٚه 
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 أه٠ج ١ٍ٩ٗ، ثٌض١٢ٍْز ثٌوٌٚز ٢١ٌّر ٚ دجٌّؾض٨ّ، ثٌوٌٚز ٌ٪اللز ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ث٢ٌجد٨ ّٚجه

 . ث١ٌْج١ّز ث١٩ٌٌٖز أِّ َٚ٘ ،ثالّضمٌثً ٩َ٩ٍز ٚ ثألٚٝج٧، صفجلُ إٌٝ

 ِض٢ٍذجس صَث٠و ٚ ثٌض٪١ٍُ، ثٔضٖجً دف٪ً صْج٩ًش ثٌضٟ ثٌىذٌٜ ثالؽضّج١٩ز ٌٍضقٛالس ٔض١ؾز

 لوًر ٩وَ إٌٝ أهس ِؾضّ٪ز ثٌضقٛالس ٘يٖ وً ثٌّضَث٠و، ثٌْىجٟٔ ثٌّٕٛ ٚ ثٌّ٪١ٖز،

 دّ٪ٕٝ ثالؽضّج٩ٟ، ٚ ثاللضٚجهٞ ٚ ث١ٌْجّٟ ثٌضغ١ٌ ثّض١٪جح ٩ٍٝ ث١ٌْج١ّز ثٌّؤّْجس

 ثٌؾو٠ور، ثٌضغ١ٌثس ٚ ثألٚٝج٧ ٨ِ ثٌذج١ٌز ث١ٌْج١ّز ثٌّؤّْجس صى١ف لوًر َآمٌ ٩و

 ثفضمجه٘ج ٚ ١٩ٌٕضٙج صٚو٧ إٌٝ أهٜ ثٌيٞ ثألٌِ ،  ٚؽٛه٘ج ٌّذًٌثس ثفضمجه٘ج ٚدجٌضجٌٟ

 .ثٌّؾض٨ّ ٌٕثةـ أغٍخ ٌٟف ِٓ ثٌّْجٔور ٚ ٌٍضؤ١٠و

 ثٌوٌٚز د١ٌٚلٌث١ٟز صفجلُ ٩ٍٝ ثٌّْج٩ور ثٌّضغ١ٌثس أُ٘ ِٓ ثٌّؤعٌثس ٘يٖ وجٔش إْ ٚ

 .ثٌؾَثةٌ فٟ ثٌض٠ّٕٛز ثألٍِجس ٚدٌٍٚ
1

 

 . نهحذ يٍ سُطزح انجُزوقزاطُخ اإلدارٌ اإلطالح:انًطهت انثبٍَ 

 صمَٛ ثٌضٟ دجألٍِجس ثإلهثًر دؤٍّٛح ميأی ال أْ ٠ؾخ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ثٌؾٙجٍ ٨ِ ثٌض٪جًِ إْ

 ٩ٍٝ إ١ٌٗ ٚث٦ٌٌٕ ِ٪ٗ ثٌض٪جًِ ٠ٕذغٟ ٚإّٔج ٕٚ٘جن، ٕ٘ج صم٨ ثٌضٟ ثإلهث٠ًز ثٌّٖجوً دّ٪جٌؾز

 .ٚص٩ٕٛٙج ص٪وه٘ج ٩ٍٝ ٩ٕجٌٖٙ ِنضٍف ٚفٟ ثٌذ١تٟ ثٌىً ِؾًّ ِؤعٌث فٟ ٩جِال أٔٗ

 فٟ ث٢ٌٍّٛدز ٚث٠ًٌٌٚٞز ث١٩ٌّٛٝٛز ثٌٌٖٟٚ ٨ٝٚ مالي ِٓ إال ٠ىْٛ ال ثٌض٪جًِ ٘يث

 ثٌّٕغٍمز، ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٢ٍّز ص٪ج٣ُ ِٓ ثٌقو فٟ صُْٙ أْ ٠ّىٓ ٚثٌضٟ ثإلهثًٞ، ثإلٙالؿ

 : ثٌضج١ٌز ثٌٕمجٟ فٟ صقو٠و٘ج ٠ّىٓ ٚثٌضٟ

 دجإلٙالؿ صؤِٓ ل٠ٛز ١ّج١ّز ٢ٍّز ٚؽٛه أٞ ثإلٙالؿ، فٟ ث١ٌْجّٟ ثٌ٪جًِ صٛف١ٌ - 1

 دمٜٛ ِمضٌفجس ثإلٙالؿ ص٢ٚوَ ِج غجٌذج ألٔٗ صقم١مٗ، ٩ٍٝ ٚص٪ًّ ٌٕٟٚٗ ٚصضفُٙ

فذٌ ٩ٍٝ  ِؾٌه ٚصذم١ٙج ثٌضقم١ك إِىج١ٔز صفمو٘ج دق١ظ ٔفْٙج، ثإلهثًر هثمً ِٓ ِ٪جه٠ز

 ٔٛلٌث١١ٟٓنثٌش فتز ٟ٘ ثٌّ٪جه٠ز ثٌمٜٛ ٚ٘يٖ , ٙوٜ ِٓ ثٌٛثل٨ فٟ ٌٙج صؾو ال ًٚق

 ٌٙج ٠ضْٕٝ فضٝ صغ١١ٌ هْٚ ٘ٛ وّج ث٨ٌٝٛ إدمجء إٌٝ هِٚج صْ٪ٝ ثٌضٟ ٚثٌذ١ٌٚلٌث١١ٟٓ،

 .ٔفٛى٘ج ٚصم٠ٛز ِٚجٌقٙج موِز

                                                             
1

  ، ٌِؽ٨ ّجدك ، ٗ"هًثّز صق١ٍ١ٍز ٌّضغ١ٌ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز فٟ ثٌؾَثةٌ: ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّزثّضٌثص١ؾ١ز " ،ٟجّٕزدِٛو٠ٓ   

249. 
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 إٌٝ ٠٪ٛه ىٌه فٟ ثٌْذخ ًٚدّج .ثٌّنضٍفز ثٌوٚي فٟ ٢ٌِٚفز ِٖىٍز ثٌ٪ٌٕٚ ٘يث فغ١جح

 ثٌضٟ ثٌّضموِز ثٌوٚي فٟ ٠ؾٌٞ ِج د٪ىِ  ث١ٌْج١ّز، ٚثٌم١جهر ث١ٌْجّٟ ثٌض١٦ُٕ ف٪ج١ٌز ٩وَ

 .ث١ٌْج١ّز ٌٍّؤّْجس فجلز ٩ٕج٠ز صٌٟٛ

 ثٌّْؤ١ٌٚز  ٚصموً ثٌّٛث١ٕٟٓ ٨ِ صضؾجٚح ثٌضٟ ٚث٠ٌَٕٙز ثٌىفؤر ثٌم١جه٠ز ثٌٕنذز صٛف١ٌ-   2

 ٩ٍٝ ٚثٌموًر ثإلٔؾجٍ ِٓ ِض١َّ ١ًٙو ثٌم١جهر ٌٙيٖ ٠ىْٛ دق١ظ .٩جصمٙج ٩ٍٝ ثٌٍّمجر

 ثٌالٍِز ٚثٌّمِٛجس ٚثٌٚالف١جس ثٌق٠ٌجس ٌٙج صٛف١ٌ ٨ِ .ثٌضغ١١ٌ ٚإهثًر ٚثإلدوث٧ رًثٌّذجه

 . ثإلهث٠ًز ثألؽَٙر ٘يٖ ِّٚجًّجس ٚأٚٝج٧ أ٦ّٔز فٟ ثٌالٍَ ٚثٌض٠ٛ٢ٌ ثإلٙالؿ إلؽٌثء

 ِؾضّ٪ٕج فٟ صضقىُ ثٌضٟ ثٌٍْذ١ز ثٌم١ُ أْ إْٔجْ أٞ ٩ٍٝ ٠نفٝ ال فئٔٗ ِؾضّ٪ٕج إٌٝ ٚدج٦ٌٌٕ

 أٚ ًلجدز هْٚ ٌٗ ٠قٍٛ آِج ثٌٖ٪خ دؤًِٛ ٠ضٌٚف ثٌٖن٘ ٘يث ِٓ صؾ٪ً ثٌّْقٛق

 ال ١ٝك ِق٠١ فٟ ٠٪ًّ ٔفْٗ ٠ؾو لو ثإلهثًٞ ثٌمجةو أْ ىٌه فٟ ٚثٌْذخ .ٕ٪ذ١ز ِقجّذز

 ًصذز أ٩ٍٝ ُ٘ ِٓ إٌٝ ٚثٌضمٌح ثٌنجٙز، ثٌ٪اللجس صّٙٗ ِج دموً ثٌٟٛٓ ٍِٚقز صّٙٗ

 .ثٌنجٙز ِٚٚجٌقٗ ٔفْٗ صو١٩ُ فٟ ُِٕٙ ١ٌْضف١و

 ٌإلٙالؿ ٚثٌٕٙجةٟ ثألٚي ثٌٙوف ٠ىْٛ أْ أٞ ثإلٙالؿ، فٟ ثٌّؾضّ٪١ز ٩ٌٕٚ صٛف١ٌ - 3

 ثإلٟجً ٩ٓ ِ٪َٚال ٠ىْٛ ال ٚثأل١ًٙ ثٌٖجًِ ثإلٙالؿ ألْ ثٌؾّج١ٌ٘، ًغذجس صقم١ك ٘ٛ

 فئْ ٚدجٌضجٌٟ .ٔفْٗ ثإلٙالؿ ف١ٗ ٠ضُ ثٌيٞ ٌٍّؾض٨ّ ٚثٌقٞجًٞ ٚث١ٌْجّٟ ثالؽضّج٩ٟ

.ثٌؾّج١ٌ٘ ًغذجس صٍذ١ز ٩ٍٝ فٌٙٗ ِوٜ ف١ّج صىّٓ ثإلٙالؿ ٘يث ٚؽوٜٚ ف٪ج١ٌز
1 

 ِْضٌّر، ١ٍّ٩ز دؤٔٗ ثٌّٛثٟٓ ٚإ٩الَ دئٕ٪جً ٚىٌه ٌإلٙالؿ، ثٌؾّج٩ٟ ث٩ٌٟٛ صٛف١ٌ -4

 ٚفٟ ثألٕنجٗ فٟ ٚأ١ٙال ؽي٠ًج صغ١١ٌث ٠ْضٛؽخ ديٌه فٙٛ ٚ٘جهفز، ِٚض٢ًٛر ِضؾوهر

 .أمٌٜ ؽٙز ِٓ م٢ٛثصٙج ّٚجةٌ ثإلهثًر ِمِٛجس ٌىجفز ٕجًِ ٩ٚجًِ ؽٙز، ِٓ ثٌّفج١ُ٘

 ٚ٘يث .ثإلٙالؿ ١ٍّ٩جس فٟ ث٦ٌُّٕ ثٌضن٢١٢ٟ ثٌ٪ٍّٟ ثألٍّٛح ثّض٪ّجي ًٌٝٚر  - 5

 ثألٚٝج٧ صٚف ثٌضٟ ثألّج١ّز ٚثٌذ١جٔجس ثٌّ٪ٍِٛجس ٌضٛف١ٌ هل١ك ٦ٔجَ ٚؽٛه ١ٍ٩ٗ ٠ضٌصخ

 هل١ك ٦ٔجَ صٛثفٌ ٠ٕذغٟ ثٌضٟ ثٌّ٪ٍِٛجس ِٓ ثٌضوفك ٘يث ؽجٔخ إٌٝ ، ثٌْجةور ثإلهث٠ًز

 هل١ك ٦ٔجَ ٚؽٛه أ٠ٞج عُ ، ٚثٌّْضمذ١ٍز ثٌقج١ٌز ثٌّٖىالس ٚثّضٕضجػ ٌضق١ٍٍٙج ِٚض٢ًٛ

                                                             
1

 .250دِٛو٠ٓ ٟجّٕز ،ثٌٌّؽ٨ ثٌْجدك،ٗ 
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 أِّ صٛف١ٌ ٚأم١ٌث ثٌمٌثًثس، ثصنجى ٍنٌِث إٌٝ صوفمٙج ّٚٝجْ ٚصق١ٍٍٙج ثٌذ١جٔجس ٌض١ٕٚف

 .ٚثٌضم١١ُ ٌالمض١جً ِٚ٪ج١٠ٌ

 ِٓ ث٣ٌّٛف١ٓ وذجً ٔمً إِىج١ٔز ٩ٍٝ ص٪ًّ ؽو٠ور ٌٚٛثةـ لٛث١ٔٓ ٨ٝٚ ٠ض٪١ٓ ويٌه  - 6

 ِجن ثٌذ١ٌٚلٌث١١ٟٓ، د٪ٜ ٌوٜ ٚثٌٕفٛى ث٢ٌٍْز الفضىجً ث١ًٌّ ِٓ ٌٍقو أمٌٜ، إٌٝ ٍٚثًر

 ثٌٍُْ ِٕضٚف فٟ ٠٪ٍّْٛ ِٓ ٚثمضٚجٙجس ٣ٚجةف ٚصذٛح ٚصٛٙف صقوه أْ ٠ض٪١ٓ

 ثمضٚجٙجصُٙ ّٝٓ صومً ثٌضٟ ثٌمٌثًثس الصنجى صٖؾ١٪ُٙ ٠ّىٓ فضٝ ث١٣ٌٛفٟ

 إللجِز ٌِٚٔز عٌنأ لٛث٩و ٨ٝٚ ٠ض٪١ٓ فئٔٗ ثٌّق١ٍز، ٌٍّؾجٌِ ٚدجٌْٕذز .ِْٚؤ١ٌٚجصُٙ

 أْ إى ث١ِٛ١ٌز، ف١جصُٙ ِؾٌٜ ٩ٍٝ صؤعٌ ثٌضٟ ثٌمٌثًثس ثصنجى ِٓ ث٢ٌّٕمز ٌّّغٍٟ ثٌفٌٙز

 .ثٌٖ٪خ أفٌثه ؽ٨١ّ ؽجٔخ ِٓ ف٪جٌز ِٖجًوز ٕ٘جن صىْٛ أْ ٠ّىٓ ٚفوٖ ث٠ٌ٢ٌك ٘يث ٩ٍٝ

 أْ هْٚ فم١مٟ ٔؾجؿ ٩ٓ ٠ْفٌ أْ ٠ضًٚٛ ال ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ٌٍؾٙجٍ ثٌٖجًِ ثإلٙالؿ فئْ

 ثٌض١ّٕز ؽٙٛه هثمٍٙج فٟ ٚصضٞجفٌ ٕجٍِز ص٠ّٕٛز إّضٌثص١ؾ١ز ثًص١جه٠ز ِٓ ٠ىْٛ ؽَءث

 .ٚثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز ثإلهث٠ًز ثٌض١ّٕز ؽٙٛه ٨ِ ث١ٌْج١ّز

 . عهً انتًُُخ انسُبسُخوأثبرهب اإلدارٌ نإلطالحانعىايم انًقُذح :انًطهت انثبنث 

٢ٍّز  ثّضفقجي ٩ٍٝ ١ّ٩ك صؤع١ٌ ٌٙج وجْ ، صٖ٪ذٙج ٚ ث١ٌْج١ّز ثٌض١ّٕز أٍِجس ص٢ًٛ إْ

 ِنضٍف فٟ أهثةٙج ص٠ٛ٢ٌ ٚ أؽَٙصٙج إٙالؿ ٩ٍٝ ٍّذٟ ثٔ٪ىجُ ٚ ثإلهث٠ًز، ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز

 ٍٙذز إهث٠ًز ٚ ١ّج١ّز ِؤّْجس ٩ٍٝ ثٌقٚٛي ١ٍّ٩ز ٩ٌلٍش إى ثٌض٠ّٕٛز، ثٌّؾجالس

 ثألفًٞ ٔقٛ صٛؽ١ٙٙج ٚ ص٠ٛ٢ٌ٘ج ٚ ث١ٌْج١ّز ثٌمٛر ٩ٕجٌٙ فٟ ٌٍضقىُ لجدٍز ٚهثةّز

  .ٚثألٔؾ٨

 د١ٓ ثٌ٪اللز صى١١ف ٚ ٌٞذ٠ ِٛؽٙز ١ّج١ّز ١ٍّ٩ز ٘ٛ ثإلهثًٞ ثٌؾٙجٍ إٙالؿ وجْ فئىث

 ثٌ٪١ٍّز ٘يٖ فئْ ٔفْٙج، ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٨ِ أٚ ثٌّؾض٨ّ فٟ أمٌٜ ٩ٕجٌٙ ٚ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز

 ٠ًٞ ف١ّج ٔؾٍّٙج مٚجة٘ د٪ور ص١َّس ثٌؾَثةٌ فٟ
1
: 

 هثمً ٔفٛى٘ج ٌض٨١ّٛ ث٢ٌٍْز لذً ِٓ ِقجٌٚز ٟ٘ ثإلهثًٞ، ثإلٙالؿ ١ٍّ٩ز أْ-   1

 ٢ٍّز ٌّٞجْ ِٛؽٙز ١ٍّ٩ز ثإلهثًٞ ثإلٙالؿ ٠٪ضذٌ إى ١ّجّضٙج، صٕف١ي ٚ ثإلهثًٞ ثٌؾٙجٍ

.  ثإلهث٠ًز ثٌمٌثًثس ثصنجى فٟ ثٌقجوّز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز

                                                             
 .٩135ّجً دٛفٛٓ ،ٌِؽ٨ ّجدك ،ٗ 1
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 ؽّج١٩ز ِٖجًوز هْٚ ٚثفو، ثصؾجٖ فٟ ث١ٌْج١ّز ثٌمٛر صٌّوَ ٚ ث١ٌْجّٟ، ثٌمجةو ١ّٕ٘ز  - 2

ثٌّْضٞ٪فز  ثٌوٚي فٟ ٩ٛ١ٕج أوغٌ ٔؾو٘ج ثٌنج١ٙز ٘يٖ ثإلهثًٞ، ثإلٙالؿ إفوثط فٟ

 مٍك إٌٝ هثةّج صْ٪ٝ ث١ٌْج١ّز ثأل٦ّٔز ٘يٖ ٣ً فٟ ثٌقجوّز ثٌم١جهر أْ إى ثٌؾَثةٌ، ِٕٙج ٚ 

 ِٖذٛ٘ز ١ٔجس ىثس هثةّج صذمٝ ثٌنٚجة٘ ف١ظ ِٓ ٌىٕٙج ؽو٠ور ١ّج١ّز ثدضىجًثس

ٚغجِٞز
1
. 

 ثإلهث٠ًز، ثٌٌّو٠َز ٌضٕف١ي و١ٍّٛز ث١ٌْج١ّز ث٢ٌٍْز لذً ِٓ ثإلهثًٞ ثإلٙالؿ ثّضنوثَ - 3

 .ثإلهثًٞ ٦ٌٍٕجَ ص٠ٌ٠ٛ٢ز و٪١ٍّز ١ٌِ ٚ

 ثأعٌ ٍّخ ، ثٌض١ّ١٦ٕز ث١ٌْجّجس ٚ ثٌّفجؽتز ثٌقىِٛجس صغ١ٌ ٚ ث١ٌْجّٟ، ثالّضمٌثً  ٩وَ  -4

. ف٪جي ٚ ِض٢ًٛ إهثًٞ ؽٙجٍ مٍك ٩ٍٝ
2

 

 ثٌّؤّْجص١ز ثٌمٛث١ٔٓ غّٛٛ ٚ ثٌوثةّز، ٚ ثٌف٪جٌز ث١ٌْج١ّز ثٌّؤّْجس غ١جح أْ وّج - 5

 ١ٍّ٩ز أٞ ٚؽٗ فٟ صمف ثٌضٟ ثٌّٕغٍمز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ٢ٍّز ص٪ج٣ُ إٌٝ أهٜ ، ثٌٚجًِز

 . هثةُ ٚ ف٪جي إٙالؿ

 ص١١ٌْ د٪١ٍّز ثٌم١جَ ٚ ثٌّو١ٔز ٢ٌٍٍْز ثٌ٪ْى٠ٌز ثٌّؤّْز إهثًر ٚ صٌٟٛ ٣جٌ٘ر ص٪ضذٌ  - 6

 ثٌّؤّْجس ص٠ٛ٢ٌ ٚ ثإلهث٠ًز ٚ ث١ٌْج١ّز ثٌض١ّٕز إفوثط فٟ فجؽَث ثإلهث٠ًز، ثٌٖؤْٚ

 مٍك فٟ فٍٖٙج دٌٕ٘ش ٚ ،ثالّضمالي ِٕي ث٦ٌجٌ٘ر ٘يٖ صَثِٕش لو ٚ ثٌمجةّز، ث١ٌْج١ّز

 ث١ٌْج١ّز ثٌض١ّٕز صقم١ك ّذ١ً فٟ ثٌوٌٚز ١ٍ٩ٙج صمَٛ ف٪جٌز، ٚ ِْضٌّر ١ّج١ّز ٦ِّٕجس

 ثإلٙالؿ إٌٝ ثٌؾ١ٔ ٠ْ٪ٝ ثَ غجٌذج إى ، ثٌؾّج١ٌ٘ ٢ٌّجٌخ ٌالّضؾجدز ٞثٌضغ١١ٌ ثإلهثًٚ

 إٌٝ ٠ٌِٟ ١ّجّٟ صفىه ٩جًِ ثألٌِ ٚثل٨ فٟ ٘ٛ ٚ ثإلهثًی، ثٌفْجه ٚ ثٌفٛٝٝ ٚصم٠ُٛ

 ثإلهث٠ًز ٚ ث١ٌْج١ّز ثٌض١٦ّٕجس دٕجء إٌٝ ثٌضٛؽٗ ِٓ دوال ثٌّؾض٨ّ فتجس د١ٓ ثٌضقجٌفجس صى٠ٛٓ

 ٩ٕو دئٔؾجٍ٘ج ٠ض٪ٙو ثٌضٟ  ثإلٙالؿ ٩ٚٛه ٠ٕفي ال ثٌف٪١ٍز،ٚ ثٌو٠ّمٌث١ٟز ثٌّّجًّجس ىثس

 ٟ٘ ثإلهثًر فٟ ثٌؾ١ٔ صومً ِٓ ثٌّْضف١ور ثالؽضّج١٩ز ثٌفتجس أْ ىٌه . ثٌقىُ ص١ٌٛٗ

 ِٓ ٔٛلٌث١ٟزنٚثٌش ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثٌّو١ٔز ثٌضؾّ٪جس د٪ٜ ٚ ٔفْٙج ثٌ٪ْى٠ٌز ثٌّؤّْز

                                                             
1

، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ "ثّضٌثص١ؾ١ز ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز، هًثّز صق١ٍ١ٍز ٌّضغ١ٌ ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز فٟ ثٌؾَثةٌ"  دِٛو٠ٓ ٟجّٕز ، 

220. 
2

 .310، ٌِؽ٨ ّجدك،ٗ انجُزوقزاطُخ وانتًُُخ انسُبسُخ فٍ انجشائز دِٛو٠ٓ ٟجّٕز ،  
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 ثإلهثًر ثّضٌّث٠ًز ٚ فّج٠ز ٩ٍٝ ثٌّو١ٔز ثٌضؾّ٪جس ٘يٖ ص٪ًّ ِجن فٟ ثإلهثًر، ٠ٖغٍُٙ ثٌي٠ٓ

 .ثٌنجًؽ١ز ثِض١جٍثصٙج ٚ ِٚجٌقٙج ٌقّج٠ز ثٌ٪ْى٠ٌز 

 إؽٌثء ٔقٛ صقّْج ٚ ١ِال ألً ث٢ٌٍْز ؽ٪ٍش ث١ٌْج١ّز ثٌض١ّٕز أٍِجس ثّضفقجي ْإ  - 7

 ثٌّؤّْجس هٌٚز إلجِز إٌٝ ٠ٙوف ثٌيٞ ثٌّؤّْجصٟ ثٌذٕجء إٙالؿ إهثًٞ ٚ إٙالؿ

 ثإلهث٠ًز ثٌّؤّْجس دذٕجء ثال٘ضّجَ ٠٪١و ١ّ٩ك إهثًٞ ٙالؿإح ثٌم١جَ أٞ ثٌ٪جَ، ثالّضمٌثًٚ

. ثٌّْضمٌر ٚ ثٌىفؤر
1 

 ثٌضٟ ٘ٛ ١ّجّضٙج، ٚصقم١ك ٌضٕف١ي ص١٣ٛفٗ ث٢ٌٍْز فجٌٚش ثٌيٞ ثإلهثًٞ ثٌضغ١١ٌ إْ  -8

 ثٌّٛث١ٕٟٓ، ال ٚ ثٌ٪ٍّجء، ال ٚ ث١ٌْج١ّز، ثألفَثح ف١ٗ صٖجًن ٌُ أٞ فٛلٟ، لٌثً ٠فٌٍ٘ج

 دجال٩ضّجه ٠قوط ثٌضغ١١ٌ إْ " : " يهزٌ انحًُذ عجذ " ث١ٌْو ثٌٚوه ٘يث فٟ ٠ٌٜ ف١ظ

 ثإلص١جْ ٚ ،ثاللضٚجهٞ أٚ ث١ٌْجّٟ ثٌضغ١١ٌ ّٛثء ٔ٪ٕٟ ِ٪ٙج، ثٌض٪جًِ ٚ ثٌّؾض٨ّ لٜٛ ٩ٍٝ

 ٚؽٙز ِٓ فٍٛي ِؾ٩ّٛز إٌٝ صًٚ أْ ص٠ٌو ٚ ثٌّؾض٨ّ لٜٛ ثال٩ضذجً د٪١ٓ صؤمي ال د٢ٍْز

 ٘ٛ ثٌيٞ ثٌضغ١١ٌ إ٠مجف وجٔش ثٌٕض١ؾز ٚ ث١ٌْجّٟ، ٚ ثاللضٚجهٞ ٌٍضغ١١ٌ ِغج١ٌز ٦ٌٔ٘ج

 ثٌذاله ؽ٪ٍش ٚ فٍٖش ثٌضٟ ٚ فٛل١ز إهث٠ًز ه٠ٕج١ِى١ز إفوثط ِقجٌٚز إٌٝ ثؽضّج١٩ز ه٠ٕج١ِى١ز

 .ث١ٌّجه٠ٓ ؽ٨١ّ فٟ ؽوث عم١ٍز فجصًٛر صوف٨

 هًٚ صالٕٟ إٌٝ أهٜ ثالمضٚجٙجس صوثمً ٚ ث١ٌْجّٟ ثٌٌٚث٧ فور ص٢ًٛ إْ -9

 فٟ ث١ٌْجّٟ ٚ ثإلهثًٞ د١ٓ ثٌضٛثٍْ إ٠ؾجه ٚ ث١ٌْجّٟ ثٌمٌثً ٨ٕٙ فٟ ثإلهثًٞ ثإلٙالؿ

 . ِ٪ج ثٌّؾض٨ّ ٚ ثٌوٌٚز إهثًر ١ٍّ٩ز

 فٟ ث١ٌْج١ّز ثألفَثح أغٍخ ٩ٕو ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ثٌؾٙجٍ إٙالؿ فىٌر غّٛٛ  -10

 ث٦ٌٕجَ صقو٠ظ ٚ إلجِز فٟ ثإلهثًٞ ثإلٙالؿ هًٚ ٚ أ١ّ٘ز صٌث٩ٟ ٌُ أٔٙج أٞ ثٌؾَثةٌ،

 ثٌمٞجء ٚ ثٌؾَثة٠ٌز ثإلهثًر د١ٌٚلٌث١ٟز ص٠ٛ٢ٌ فٟ ثألهثر ثٌٌة١ْ١ز ٠٪ضذٌ ثٌيٞ ثإلهثًٞ

. ثٌضم١ٍو٠ز أّج١ٌذٙج ٚ ٍّذ١جصٙج ٩ٍٝ
2

 

 ٩ج١ٌز إهث٠ًز ٚ ١ّج١ّز ِؤّْجس إفوثط فٟ ثإلهثًر د١ٌٚلٌث١ٟز إٙالؿ فًٖ إْ  -11

 ث١ٌْجّٟ ٌٍضغ١١ٌ ثٌّ٪جًٝز لٜٛ ٝغ٠ صَث٠و إٌٝ ٠ٌؽ٨ ، ِضنٚٚز ٚ ٚ هثةّز ثالفضٌثف

                                                             
1

  .135 ٩ّجً دٛفٛٓ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ  
2

 .310، ٌِؽ٨ ّجدك، انجُزوقزاطُخ وانتًُُخ انسُبسُخ فٍ انجشائزٟجّٕز ،  دِٛو٠ٓ 
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 ثٌفتز ٚ ثٌ٪ْى٠ٌز ثٌّؤّْز لجهر ٌوٜ ث١ٌْج١ّز ثٌّنجٚف فور صَث٠و إٌٝ ٚ ، ثإلهثًٞ ٚ

 ثإلهثًر د١ٌٚلٌث١ٟز إٙالؿ أْ ثٌمٛي ٠ّىٓ ، ِؾضّ٪ز ثٌ٪ٛثًِ ٌٙيٖ ٔض١ؾز ٚ ٔٛلٌث١ٟزنثٌش

 ث٢ٌٍْز صٛفٌ ٌُ إى ، ثٌٖجٍِز ث١ٌْج١ّز ثٌض١ّٕز ِؾجي فٟ ثأل١ّ٘ز ِقوٚه وجْ ثٌؾَثةٌ فٟ

 ثٌضغ١ٌثس ٌّٛثوذز ؽيًٞ ٚ ١ًٕو ٚ ف٪جي إٙالؿ صقم١ك ٌ٪١ٍّز ثٌّالةّز ث٦ٌٌٚف ث١ٌْج١ّز

 صنٛف إٌٝ ىٌه ٠ٌؽ٨ ٚ ، ث٦ٌٌف١ز ٚ ثٌؾَة١ز ثإلٙالفجس ٩ٍٝ ث٩ضّوس دً ، ث١ٌْج١ّز

 ِىجٔضٙج إعٌ٘ج ٩ٍٝ صفمو لو ثٌضٟ ، ثإلٙالؿ ٚ ثٌضغ١١ٌ إؽٌثءثس ٔضجةؼ ِٓ ثألم١ٌر ٘يٖ

 إِىج١ٔز ٚ ثٌّؤّْجصٟ ثٌض٢ًٛ ِٛثوذز ٩ٍٝ لجهًر غ١ٌ صٚذـ ٚ ث٦ٌٕجَ هثمً ث١ٌْج١ّز

 .ِ٪ج ثٌّٛث١ٕٟٓ ٚ ث١ٌْج١ّز ٌٍمٜٛ ثٌ٪و٠ور ث٢ٌّجٌخ صٍذ١ز ٚ ثٌضؾجٚح

 ف٪جي، ٚ هثةُ إهثًٞ ٚ ١ّجّٟ ٦ٔجَ إفوثط فٟ ثإلهثًر د١ٌٚلٌث١ٟز إٙالؿ ١ٍّ٩ز ص٪غٌ إْ

 أ٘وثفٗ ٚ ثإلٙالؿ ١ٍّ٩ز لٛر صالٕٟ ٩ٍٝ أعٌس ، ِ٪مور ٚ وغ١ٌر ِٖىالس إٌٝ ٠٪ٛه

 ِٚ٪جٌٙر ؽو٠ور إهث٠ًز ٚ ١ّج١ّز صمج١ٌو ص١ٌّل ١ٍّ٩ز ٩ٍٝ صمَٛ ثٌضٟ ثإلهث٠ًز، ٚ ث١ٌْج١ّز

 هثةُ، ٚ ف٪جي ١ّجّٟ دٕجء إلجِز إٌٝ دوًٚ٘ج صٌِٟ ثٌضٟ ث١ٌْج١ّز ثٌض١ّٕز ِمِٛجس ٚ صضّجٕٝ

 ٌٍّٛث١ٕٟٓ، ثٌّض٩ٕٛز ث٢ٌّجٌخ صٍذ١ز ٚ ثٌٖجٍِز ثٌض١ّٕز صقم١ك ث٦ٌٕجَ مالٌٗ ِٓ ٠ْ٪ٝ

. ثٌٚجٌـ ثٌقىُ أِّ ٚ ِذجها ٚصقم١ك
1

 

انجشائز  فٍ انسُبسُخ نهتًُُخ كًذخم اإلدارٌ انفسبد يحبرثخ :انزاثع انًطهت

 ثٌوٌٚز ثٌضٟ أمٍش إهثًر ٚل٧ٛ م٢ؤ فٟ إ٣ٌٝجٌ٘ر ثٌفْجه ٟ٘ أفو ثأل٩ٌثٛ ثٌضٟ صٌَِ 

دجٌ٪اللز ثٌّضٖ٪ذز د١ٓ ثٌّٛثٟٓ ٚ ثٌوٌٚز ، فؤٙذقش دوي ِٓ ىٌه ١ٍّٚز ٌٍغٌثء ثٌٖنٟٚ 

 ، ثٌضو١ٌِ،ثرثح ثٌّـ، ثٌفجّو٠ٓ ٚ ٟ٘ صؤمي ِ٪ٕٝ ثٌٌٕٛر ، ثالمضالُإٌٝٚصمو٠ُ ثٌّٕجف٨ 

 :دؤٔٙج"١ّو ٩ٍٟ ٕٕج " ٩ٌفٙج ثألّضجى 

ثّضنوثَ ث٢ٌٍْز ثٌ٪جِز ِٓ أؽً وْخ أٚ ًدـ ٕنٟٚ أٚ صقم١ك ١٘ذز أٚ ِىجٔز ثؽضّج١٩ز "

" .    ِنجٌفز ثٌض٨٠ٌٖ أٚ ثٌٍْٛن ثٌنٍمٟأٚد٠ٌ٢مز ٠ضٌصخ ٩ٕٙج مٌق ثٌمجْٔٛ  

:  ْٔضٖف ِٕٙج أْٚ٘يٖ ث٦ٌجٌ٘ر ٠ّىٓ 

 . ٚ ثٌوٌٚز دٖىً ٩جَ ثإلهثًٞؽٙجٍ ثيفموثْ ثٌغمز ٚ ثٌّٚوثل١ز ح- 

                                                             
1

 .40ثدٌث١ُ٘ ٩جٌِ ،ٟجٌخ ٍو٠ٌجء،ٌِؽ٨ ّجدك،ٗ 
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 . ٚ ثالٔقالي ثألماللٟ ثٌّؾض٨ّ ٢ٌذمجس ٖالٔضمجي ٠ؤهٞ ثإلهثًٞ هثٔضٖجً ثٌفْج- 

  .ِ٪٦ُ ثٌمٌثًثس غ١ٌ ًثٕور ٚغ١ٌ ف٪جٌز- 

 . ثإلهث٠ًزثٌٚ٪ٛدجس - 

 فٟ ثٌؾَثةٌ ثإلهثًٞثٌفْجه أٙذـ ِٓ ثٌمٞج٠ج ثٌضٟ فٌٝش ىثصٙج فٟ ثٌذقظ ث١ٌْجّٟ ٚ 

 ٚ ث١ٌْجّٟ ٚ ثٌّجٌٟ  ثإلهثًٞفجٌفْجه ثٌؾٙجٍ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ٚ ١ّٕ٘ضٗ ٩ٍٝ ثٌمٌثً 

.ٚثالؽضّج٩ٟ ؽ٪ً ثٌؾَثةٌ دٍو غٕٟ 
1
 

 ثٌ٪ًّ ٚد٢ٟء٦ٌٔٚث الوضْجح ثٌؾٙجٍ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ لٛر ٚ ٔفٛى وذ٠ٌ١ٓ   فٟ ثٌؾَثةٌ ، 

 ، ِٕضنذزثيِؾجٌِ ثي)ثٌضّٕٛٞ ث١ٌْجّٟ أهٜ ٨ٌٝٛ فو ٌمٛر ٚٔفٛى ثٌّؤّْجس ثٌو٠ّمٌث١ٟز ،

، فٟ ِٛثؽٙز ثٌؾٙجٍ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ٩ٚوَ ثٌضٛثٍْ ٚ ثٔضٖجً ٌفْجه ( ثألفَثح ث١ٌْج١ّزٚ

 . ثإلهثًٞ

ٚث٢ٔاللج ِٓ ىٌه ٠ّىٓ ثٌمٛي أْ ٚؽٛه ثٌفْجه ٚ ثٔضٖجًٖ  ٘ٛ  ٔجصؼ غ١جح ثألٌٟ ثٌمج١ٔٛٔز 

.  ث١ٌْج١ّز ثٌضٟ ص٢ٛق ٘يٖ ث٦ٌجٌ٘ر ٚ ص٪جٌؾٙج ثإلهثًرٚ ثٌّؤّْجص١ز ٚ 

 دؤْ  ثٌفْجه ِٕضٌٖ فٟ  ثٌّؤّْجس ث١ٌْج١ّز إهًثوٗ ٌمٕج٩ز ثٌّٛثٟٓ ثٌؾَثةٌٞ ٚ إٝجفز

 ٚ٘ٛ ِج ٠وي د٠ٌ٢مز ال صمذً ثٌٖه أْ ثٌذ١تز ث١ٌْج١ّز ثإلهث٠ًزٚثألؽَٙر ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز 

 ِٓ فٌٗ ِٓ ثإلهثًر ، ثاللضٚجه٠ز ، ثالؽضّج١٩ز ،٠ٕضٌٖ ف١ٙج ثٌفْجه ٚ وُ ١ٝ٪ش ثإلهث٠ًز

. ثالّضمالي فضٝ ثٌْٕٛثس  ثألم١ٌر 

ٚ أعٌ ٩ٍٝ ثألٚٝج٧ ٚ ٩ٍٝ ثٌ٪اللز د١ٓ ثٌّٛثٟٓ ٚ أؽَٙر ثٌوٌٚز ِّج  فىجْ ٌٙج ثٔ٪ىجّجس

. دضفٖٟ ثٌفْجه ثٌّٛث٩ٓ١ّٕٟك ِٓ ٕ٪ًٛ 
2

 

 ثٌضغ١ٌ فٟ ث١ٌْجّجس ٚ ثٌمٛث١ٔٓ ٌضضّجٕٝ ٨ِ إلفوثطًٚغُ ٚؽٛه هٚثف٨ هثم١ٍز ٚ مجًؽ١ز 

 دجإلًط ِجٍثٌش صض٪جًِ ثإلهث٠ًزثٌضقٛالس ثؽضّج١٩ز ثٌىذٌٜ ٌىٓ ثٌذ١تز ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز 

 ٚ ثٌض١٦ّٕٟ ثٌّذٕٟ ٩ٍٝ ثألٍّٛح ثٌضم١ٍوٞ ٩ٛٛ ثال٩ضّجه ٩ٍٝ ثٌ٪ًّ ثٌضغ١ٌٞ ثإلهثًٞ

 صٌص١خ ثألًِٛ ٌنوِز ثأل٘وثف ثٌّٕٖٛهر وً ٘يث أٔضؼ ثٌٌهثءر ٚ ثٌفْجه ٚإ٩جهرثٌمج٩وٞ 

:   ثٌ٪جِز ٚ ٍٔنٚٗ فٟ ِج ٠ٍٟ ثإلهثًرٌٛثل٨ 

                                                             
1

 .250دِٛو٠ٓ ٟجّٕز ،ٌِؽ٨ ّجدك ،ٗ 

 .٦ِٕ،48ّز ثٌٖفجف١ز ثٌو١ٌٚز،صٌص١خ ثٌؾَثةٌ 2006 ثٌضم٠ٌٌ ثٌْٕٛٞ ٌْٕز 2
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 . ثإلهث٩ًٞوَ ٚٝٛؿ ث١ٌْجّجس ثٌ٪جِز ٌضىذ١ً ثٌؾٙجٍ -1 

 ٚ ٝ٪ف ثإلهث٠ًز ثإلؽٌثءثس ٩ٍٝ ِج ٠فٛق ثفض١جؽجصٗ دض٪م١و  ثإلهثًٞ ثٌؾٙجٍ صٞن١ُ- 2

 .ثٌضٛثًٙ ٨ِ ثٌّٛث١ٕٟٓ

٩وَ ثٌّْجٚثر ٚ صىجفؤ ثٌفٌٗ ٔجصؼ ٩ٓ ثٌّقْٛد١ز ٚ ثٌّٛجٟز ٨ِ ٝ٪ف ثٌضو٠ًخ - 3

 . ٚ ٩وَ ثٔض٦جِٗثإلهثًٞ
 

 فٌوز ثٌمٛث١ٔٓ ٚ ثٌض٠ٌٖ٪جس ٚ غ١جح ثٌّ٪ج١٠ٌ ثٌ٪١ٍّز ثٌٌّصذ٢ز دجٌضغ١ٌثس د٢ٟء - 4

  .ثإلهث٠ًز

ر ثٌفْجه فٟ ثألؽَٙر ثٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ثٌؾَثة٠ٌز ٚ ِنجٌٟ٘ج ٠ْضو٩ٟ صف٪١ً آ١ٌجس يٌٚ٪ً ِٖه

صوث١٩جس ثٌٍْذ١ز ٩ٍٝ ثٌض١ّٕز ث١ٌْج١ّز ثٌٖجٍِز ٚفك ثيٌّقجٌٙر ث٦ٌجٌ٘ر ٚ ثٌمٞجء ٩ٍٝ 

. ٚثٝقز إّضٌثص١ؾ١ز
1
 

 ٌو٩ُ ثٌض١ّٕز ٚ صم١ٍ٘ ٦ِجٌ٘ ثٌفْجه إهثًٞ إلٙالؿٚفضٝ ٠ضُ ثٌضٚوٞ ٌٙج ال دو ِٓ دو٠ً 

 صٕجّخ ث٣ٌٛجةف ثٌم١جهر ثٌ٪١ٍج وفٟء ٚ ١ّج١ّز إهث٠ًزمالي صٛف١ٌ ل١جهر ِٓ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ 

: ِٕٚٙج 

.  دٛٝٛؿ ٚ هًثّضٙج ؽ١وث ثإلؽٌثءثسثٌموًر ٩ٍٝ صقو٠و ثأل٘وثف ٚصقو٠و ث١ٌْجّجس ٚ - 

ثٌموًر ٩ٍٝ ثٌقٌوز ٚ ثٌّذجهًر ٚ ثالدضىجً ٚ ِٛثؽٙز ثٌّٛثلف ٚ ثٌضغ١ٌثس ثٌض١ّ١٦ٕز - 

. ٚثٌذ٠ٌٖز 

. ثٌموًر ٩ٍٝ ثصنجى ثٌمٌثًثس ث١٩ٌّٛٝٛز دجٔضٙجػ ثٌّ٪ٌفز ثٌ٪١ٍّز ٚ ثصنجى ثٌمٌثًثس - 

 ثٌقو٠غز ثإلهث٠ًز ٚ٘ٛ ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثإلهث٠ًزويٌه ِقجًدز ثٌفْجه صذوأ ِٓ ص٢ذ١ك ثٌٖفجف١ز 

 ٕجٍِز فٟ ثٌؾَثةٌ ًٌٝٚر ثألمي ثإلهث٠ًزٚثٌّض٢ًٛر ثٌضٟ ٠ضٛؽخ ٩ٍٝ ل١جهر ث١ٌْج١ّز ٚ 

. دٙج ٌّج ٌٙج ِٓ أ١ّ٘ز 

:ف١ظ ٠مٛي ثألّضجى ٟذ١خ ص١َصٟ 
2 

                                                             
1

 .41،42ث٠ٛ٢ٌٌٕ ثالهثًٞ،ٌِؽ٨ ّجدك ،ٗ ٗ 

 .197،ٗ 2002هثً ؽغٛ ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ ،:عالع١ز ثٌفْجه ثٌٝ لٞج٠ج ثٌّؾض٨ّ ثٌّؤٟ،فّ٘ "ٟذ١خ ص١َصٟ ،2
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ثٌٖفجف١ز ٘ٛ أُ٘ ٚ أ٨ّٚ ِٓ ِفَٙٛ ثٌو٠ّمٌث١ٟز ىثصٗ الْ ثٌو٠ّمٌث١ٟز لو ال صضّض٨ دجٌٖفجف١ز 

 ٠ضٌصخ ١ٍ٩ٗ آعجً ثإلهث٠ًزث٠ًٌٌٚٞز ٚص٢ذ١ك ثٌٖفجف١ز فٟ ثٌؾَثةٌ ٩ٍٝ ِْضٜٛ ثٌض١٦ّٕجس 

.ث٠ؾجد١ز أّ٘ٙج 
 

 . ثإلهث٠ًز٠ٛفٌ ثٌٛلش ٚ ثٌضىج١ٌف ٚ ٠ؾٕخ ثٌفٛٝٝ فٟ ثٌ٪١ٍّجس - 1

.  صغ١ٌ فٟ عمجفز ث٦ٌّّٕز إفوثط٠ْج٩و ٩ٍٝ - 2

.  ثٌ٪١ٍج دّذوأ هٌٚز ثٌمجْٔٛ ٚ ثٌّؤّْجس ثإلهثًرثٌضَثَ ثٌقىِٛز ٚ - 3

.  ثٌ٪١ٍج ثإلهثًثسٌضم١ُ أهثء  ( ثٌّج١ٌز ثإلهثًرثٌّقجّذز ، ثٌٌلجدز ،  )صف٪١ً هًٚ٘ج 

ثٌّقْٛد١ز  ٣ٚف١ٓ د٪ٕج٠ز فجةمز ٚ ٩ٍٝ أِّ ١ٍّ٩ز د٪١وث ٩ٓ ثٌّٛجٟز ٚثٔضمجء ثٌُ- 

. ٚمجٙز ثٌّٕجٙخ ثٌم١جه٠ز 

 فٛي فمٛلٙج ٌإلهثًر ًأ٠ٙج إل٠ٚجيثٌّْجءٌز ثٌضٕف١ي٠ز دفضـ لٕٛثس ثالصٚجي ٨ِ ثٌؾّج١ٌ٘ - 

. ل١ز ٨ِ ثٌّٛث١ٕٟٓ ثفضٝ صٚق١ـ ٘يٖ ثألم١ٌر أم٢جةٙج دٕفْٙج ٚ صىْٛ ٌٙج ِٚو

 ٘يٖ ثألّج١ٌخ ٚ ث٢ٌٌق صىْٛ ٔجؽقز ٌٛ ٣ٚفش دىفجءر ٚ دجٌضجٌٟ أِّْٚج ّذك ٠ّىٓ ثٌمٛي 

 ٠ْفٌ ٩ٓ ٔؾجؿ فم١مٟ ٚوّج لجي ثألّضجى أفّو ٙمٌ ثإلهثًٞ ثٌٖجًِ ٌٍؾٙجٍ ثإلٙالؿفجْ 

٠ّىٓ صقم١ك  ٩جًٕٛ ٠ّغً ِمِٛج ًة١ْ١ج ٌٕؾجؿ م٠٢ ثٌض١ّٕز ثاللضٚجه٠ز ٚ ثالؽضّج١٩ز ٚ ال

 .ثإلهثًٞ ٕجًِ ٌٍؾٙجٍ إٙالؿ إؽٌثءصٍه هْٚ 
1

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

،و١ٍز 1،ًّجٌز هوضًٛثٖ ،ؽجِ٪ز ثٌمجٌ٘ر"ِْجٌز ثالهثًر ثٌ٪جِز د١ٓ ث٠ٌ٦ٌٕز ٚثٌض٢ذ١ك "ِقّٛه ِقّو ثّّج١٩ً ، 

 .2004ٗ،22ثاللضٚجه ٚثٌ٪ٍَٛ ث١ٌْج١ّز ،
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 : خالطــــخ

 ٚ ثٌٌّو٠َز ثًٌّٛٚعز ٩ٓ ثالّض٪ّجً ثٌفٌْٟٔ ثإلهث٠ًز٦ٌٔث ٌٍذ١ٌٚلٌث١ٟز 

 ثٌؾَثة٠ٌز فٟ ٣ً ثإلهثًر ثٌّمٍور هْٚ صقو٠ظ  ٚص٠ٛ٢ٌ فم١مٟ ، صذمٝ ثإلهث٠ًزٚثٌّٕجىػ 

 أٔٙج هْٚ ف٪ج١ٌز إالهٌٚز ِْضمٍز ؽجِور ؽّٛه ثٌمٛث١ٔٓ ٚ ثٌض٠ٌٖ٪جس ٚ ثٌضٟ ًغُ ص٪وه٘ج 

 ثإلهثًٞ ٚ ِىجفقز ثٌفْجه ثإلهثًرصذمٝ فذٌث ٩ٍٝ ًٚق ٩جؽَر ٩ٓ ص١ٌٕو د١ٌٚلٌث١ٟز 

 ٚثٌٍْذ١ز ثإلهث٠ًزٚ ٘يث ِج ٦٠ٌٙ ِٓ مالي ثٌض٪م١وثس . فٕؾو ثٌضٕجل٘ د١ٓ ث٦ٌٌٕٞ ٚ ثٌٛثل٨ 

 .ثٌمٛث١ٔٓٚصؾجٍٚ 

 ٚ ثٌٌٕٛر ثإلهث٠ًزِّج ٍثه ِٓ صٞنُ ثٌؾٙجٍ ثٌذ١ٌٚلٌثٟٟ ٚصفٖٟ ٣جٌ٘ر ثٌفْجه 

. ٚثٌّقْٛد١ز ٚ ص١ّٙٔ ثٌىفجءثس

فجٌذ١ٌٚلٌث١ٟز ال صؤهٞ ١٣ٚفضٙج ثٌقم١م١ز , ٚصذمٝ ثٌّٖىٍز ِْضٌّر ًغُ ثٌؾٙٛه   

.     و١ٍّٛز ٌضقم١ك ثٌض١ّٕز دً أٙذقش أهثر ِ٪١مز ٌيٌه 
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خاتمـــــــة ال

 اىجؾش عِ آىُبد رؾقُق اىزَُْخ إىًرسعً اىذوه اىْبٍُخ وٍِ ثُْهب اىغضائش  

 ؽيىه ىَشبمو فشو اىسُبسبد اىزَْىَخ اىزٍ وإَغبد,وخشوعهب ٍِ ؽيقخ اىزجعُخ ىيغشة

إال أّهب ىٌ رْغؼ ثو أصشد سيجب ,,ورطجُقهب , سزشاد اىَْبرط اىغشثُخ اىْبعؾخإوسغٌ 

سغٌ ّغبؽهب فٍ , اىغبهضح األَّبطوعيت , ىيغشة األعًَإُ اىزقيُذ , عيُهب 

اىزٍ رخزيف عْهب ٍِ ؽُش ,اىَغزَعبد اىغشثُخ ال َزْبست وثُئخ اىذوه اىْبٍُخ 

ىُس ثبىضشوسح أُ َصيؼ ,فَب َصيؼ فٍ ثُئخ ,واىقٌُ ,واىعبداد واىزقبىُذ ,اىظشوف 

. فٍ ثُئخ أخشي 

وٍِ أسجبة رشاعع ,َعذ رؾقُق اىزَُْخ اىسُبسُخ ٍِ أوىىَبد اىذوىخ اىغضائشَخ 

اىسُبسبد اىزَْىَخ فُهب عغض أعهضرهب اىجُشوقشاطُخ عِ أداء دوسهب اىزٌ وعذد ٍِ 

. أعيه 

واىَؤسسبرٍ  ,واإلداسٌ, َزىقف عيً طجُعخ اىغهبص اىسُبسٍ, فْغبػ اىَسبس اىزَْىٌ

فٍ اىذوىخ ودسعخ مفبءح اىغهبص اىجُشوقشاطٍ فٍ رْفُز ٍخططبد وثشاٍظ ,

. فهْبك عالقخ وصُقخ ثُْهب ,اىزَُْخ

فال رقزصش ,ىنو هُئخ إداسَخ أو ؽنىٍُخ ,أصجؾذ اىجُشوقشاطُخ ثَضبثخ اىعَىد اىفقشٌ 

واىَششوطخ ىقُبدح , أصجؾذ اىْىاح اىضشوسَخ , اىشورُُْخ األعَبهوظُفزهب عيً 

. ثؾُش ال ََنِ االسزغْبء عْهب , قطبس اىزَُْخ 

وعذً وضىػ ,اإلعشاءادٍْهب مضشح , اىغضائشَخ ٍِ ٍشبمو عذَذح اإلداسحرعبٍّ 

واىزجبطؤ فٍ أداء اىخذٍبد ٍَب أصش عيً فعبىُخ ومفبءح ,اىقىاعذ اىقبّىُّخ واىقشاساد 

. وَخيق ثُئخ خصجخ ىزفشٍ اىفسبد,ؽُش أصجؼ َىؽٍ ثبىسيجُخ ,اىزْظٌُ اىجُشوقشاطٍ 

َقف , ثصىسره اىَقيذح,واىغضائشٌ خبصخ ,إُ اىزْظٌُ اىجُشوقشاطٍ اىعشثٍ عبٍخ 

فهٍ إٍب وسُيخ ,فبىجُشوقشاطُخ إرُ سالػ رو ؽذَِ ,عبئقب أٍبً عَيُخ اىزَُْخ اىسُبسُخ 
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وقذ رنىُ عقجخ أٍبً ,أو وسُيخ قَع وسُطشح ,واىَسبواح وسُبدح اىقبّىُ ,رعضص اىعذاىخ 

. واالعزَبعُخ,واالقزصبدَخ ,اىسُبسُخ ,ثنو أثعبدهب ,اىزَُْخ 

وّقص اىنفبءاد ,اىَشمضَخ اىَجبىغ فُهب ىصْع اىقشاس , اىغضائشَخ اإلداسحإُ ٍب ََُض 

ٍَب أدي إىً فشو ,وعَىد اىْظبً اىقبّىٍّ , ورعقُذهب اإلعشاءادومضشح ,واىزهَُش ,

فشغٌ سيجُخ اىجُشوقشاطُخ إال أُ وعىدهب ضشوسٌ ,إسزشارُغُبد اىزَُْخ فٍ اىغضائش 

ورغسُذ سُبسبرهب اىعبٍخ , ثبعزجبسهب أهٌ عهبص ىزسُُش شؤوُ اىذوىخ األهَُخوثبىغ ,

 واإلعشاءادعَيخ ٍِ اىسُبسبد ,ىزىل وعت عيً اىْظبً اىسُبسٍ اىغضائشٌ رجٍْ ,

ٍعُقب  ال,ىُنىُ داعَب ىعَيُخ اىزَُْخ اىشبٍيخ ,ىزطىَع وإصالػ اىغهبص اىجُشوقشاطٍ ,

 اىغضائشَخ وخيق ىإلداسح,واىقبّىٍّ , اىهُنيٍ اإلصالػٍِ خاله اىَجبدسح ثعَيُخ ,ىهب 

وقذسح اىْظبً ,مو ؽست وظُفزه  ,واإلداسٌرىاصُ ثُِ اىغهبص اىسُبسٍ واالعزَبعٍ 

. داخو اىَغزَع اىسُبسٍ ,اىسُبسٍ عيً رؾقُق اىزىافق 

ورضخٌ اىغهبص اىجُشوقشاطٍ عيً ؽسبثهب ,فضعف فعبىُخ ٍؤسسبد اىْظبً اىسُبسٍ 

. فهى عىهش اىقضُخ ميهب ,َقف عقجخ أٍبً رؾقُق اىزَُْخ اىسُبسُخ ,

أؽذ أسمبُ اىزَُْخ اىسُبسُخ ٍِ أعو إؽذاس ,وعيُه فجْبء ٍؤسسبد سُبسُخ فعبىخ وقىَخ

.       اىسُبسُخ واالعزَبعُخ اىجٍْاىزغُُش اىغزسٌ فٍ 
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:  انوثائق انزسًٍح  

  ،  96/2012انجًهىرٌح انجشائزٌح  انضًٌقزاطٍح  انشؼثٍح  ، انًزطىو انرُفٍذي رقى   -1

 انًرضًٍ  ذذضٌض طالدٍح انىسٌز انًكم تاالطالح االصاري  1996-09-17انًؤرر  فً 

 .01.1996-15 ، انظاصرج فً  37  ، انؼضص  انزسًٍحجزٌذجال، 

 ، 2000/372انجًهىرٌح انجشائزٌح انضًٌقزاطٍح  انشؼثٍح  ،  يزرطىو رئظً   رقى   -2

  26.11.2000 ، انظاصرج فً 71 انؼضص ج انزسًٍحدانجزي 22.11.2000انًؤرر فً 

 ، 03/192انجًهىرٌح انجشائزٌح انضًٌقزاطٍح  انشؼثٍح  ،  يزطىو ذُفٍذي   رقى  -3

  .28.04.2003  انظاصرج فً انجزٌذج انزسًٍح

: انكتــــــة

: تانهغح انعزتٍح

رؤٌح جذٌذج  نهواقع :انتخهف  انسٍاسً وغاٌاخ انتًٍُح انسٍاسٍح ادًض وهثاٌ ،  -1

.  ، جايؼح اإلطكُضرٌح  انسٍاسً فً انعانى انثانث 

،رطانح "يظانح اإلصارج انؼايح تٍٍ انُظزٌح وانرطثٍق "إطًاػٍم يذًىص يذًض ، -2

 .2004،كهٍح االقرظاص وانؼهىو انظٍاطٍح ،1صكرىراِ ،جايؼح انقاهزج

, انًُظًح انؼزتٍح  نهؼهىو اإلصارٌح :   ػًاٌ ،َظزٌح  اإلدارج انعايحتذىع ػًار ،   -3

1980 . 

يزكش :، ػًاٌ 1  ، ط انذونح انثٍزوقزاطٍح :ياكس فٍثز  تىتكز  تىسزٌظح ،  -4

  .2014انكراب األكاصًًٌ  ، 

يؤطظح انىطٍُح  :   ، انجشائز انحذٌثح  فً عهى  اإلدارج االتجاهاختىدىع  ػًار ،  -5

   .1984,نهفُىٌ  انًطثؼٍح

صار جغى :،دًض ثالثٍح انفساد انى قضاٌا انًجتًع انًذًَذٍشذً طثٍة ، -6

 .2002نهضراطاخ وانُشز ،
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 ، صراطح فً ػهى  انسهطح  و انثٍزوقزاطٍحدظٍ ػثض انذًٍض ادًض رشىاٌ ،  -7

 . 2012صار  انكرة  و انىثائق  انقىيٍح  ، :االجرًاع انظٍاطً  اإلطكُضرٌح 

صراطح  فً ػهى االجرًاع   :اإلدارج  و انًجتًعادًض  رشىاٌ ، -دظٍٍ ػثض انذًٍض   -8

. 2011يؤطظح شثاب انجايؼح،: ،اإلطكُضرٌح 

 .2003اذذاص كراب انؼزب  ، :  ، صيشق  انفساد  و اإلصالح,  صاوص ػًاص  انشٍز -9

دًضي  ػثض انزدًاٌ ويذًض  : ذز )  ،َظزٌح  انتًٍُح   انسٍاسٍحرٌرشارص هٍجىخ ،10-

  . 2000انًزكش انؼهًً نهضراطاخ انظٍاطٍح ، :،األرصٌ (ػثض انذًٍض 

    صار  انزضا :   ،صط،صيشق دنٍم  انتطٍز  انفكز اإلداريانظزف رػض  دظٍ  ،   11- 

 .نهُشز    

، 1  ، طانثٍزوقزاطٍح و انتًٍُح  انسٍاسٍح فً  انجزائزطاشًح  تىيضٌٍ  ، 12-

 .2015يكرثح  انىفاء  انقاَىٍَح  ،: انجشائز  

قضاٌا   : فً انتًٍُح  انسٍاسٍح  فً تهذاٌ انجُوب  دراساخطاشًح تىصيٍٍ ، 13- 

 .2006صٌىاٌ انًطثىػاخ انجايؼٍح  ،:انجشائز  , خٌاواشكال

انُفطٍح ويعضهح انتًٍُح ، يذخم نذراسح إدارج  انثٍزوقزاطٍحػثض انزدًٍ أطايح ،  14-

انًجهض انىطًُ نهثقافح وانفُىٌ :  ، انكىٌدانتًٍُح فً دول انجزٌزج انعزتٍح انًُتجح نهُفظ

 .1982واألصاب ، 

دراسح  َقذٌح يقارَح  :  َظزٌاخ انتًٍُح انسٍاسٍح انًعاصزجػارف  يذًض َظز  ، 15-

 .صار  انقارئ انؼزتً : ، انقاهزج  فً ضوء  انًُظور  انحضاري اإلساليً

: ، تٍزوخ  1  ، ط اتستويونوجٍا  انسٍاسح  انًقارَحػارف يذًض  َظز  ، 16-

  .2002انًؤطظح  انجايؼٍح  نهضراطاخ و انُشز  انرىسٌغ  ، 

  ، ( ذزجًح  يذًض قاطى انقزٌىذً )،يُظور  يقارٌ  :  اإلدارج انعايحفٍزٌم  هاٌضي ،17-

  . 1985, صٌىاٌ انًطثىػاخ  انجايؼٍح :  ، انجشائز  2ط 
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كهٍح :    ، تغضاص  انتًٍُح  انسٍاسٍح  فً تهذاٌ  انعانى انثانثفٍظم  دظٍٍ  غاسي  ،  18-

  .1993, انؼهىو  انظٍاطٍح 

 يزكش  :اإلطكُضرٌح   ,يشكهح انتًٍُح  و انثٍزوقزاطٍحيرىنً  فؤاص تظٍىًَ  ، 19- 

  .1972اإلطكُضرٌح  نهكراب  ، 

انتحزك َحو انذًٌوقزاطٍح فً انوطٍ انعزتً، سٍاساخ االَفتاح فً انعانى ,نىكا جى20ٌ- 

 .. 1995يزكش انضراطاخ انىدضج انؼزتٍح، : ، تٍزوخانعزتً االساليً

 : انًزاجع تانهغح األجُثٍح

1- Xavier GREFFE, Analyse Economique de la Bureaucratie, 

Paris : Economica, 1987. 

2- Paul bouvier , Regimes politiques des pays en voie de 

developpement , bub Bruxelles , 1985 . 

3-  Nicolas Grandguillaume , Théorie générale de la bureaucratie 

, Paris : ECONOMICA1996. 

   : انًذكـــــزاخ

رطانح , " يظأنح اإلصارج انؼايح تٍٍ انُظزٌح وانرطثٍق " اطًاػٍم يذًىص  يظطفى ،- 1

  . 2004,كهٍح  االقرظاص و انؼهىو انظٍاطٍح  , صكرىراِ ، جايؼح انقاهزج 

صور  انرًٍُح  انظٍاطٍح  فً  األصاء  انىظٍفً  نهًجانض  انًُرشثح "تشرً  سكزٌاء ،  2 - 

صراطح  دانح  انًجهض انشؼثً  انىالئً   نىالٌح  انًظٍهح  ، يذكزج  ياجظرٍز  فً  : انًذهٍح 

 .2009-2008جايؼح  تٍ ٌىطف  تشضج  ، انجشائز  ، ,  انؼهىو انظٍاطٍح

صراطح ذذهٍهٍح َقضٌح :انرًٍُح  انظٍاطٍح  فً انىطٍ انؼزتً وآفاقها "  تٍ  كاصي  دظٍ  ،- 3

، يذكزج  ياجظرٍز فً انؼهىو انظٍاطٍح  ، "فً شزوطها انًىضىػٍح ويؼىقاذها األطاطٍح 

  .2008-2007جايؼح انذاج نشضز  ، تاذُح  ، 
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صاطح  دانح نجشائز : انرًٍُح  انظٍاطٍح  تٍٍ انُظزٌح  و انرطثٍق  "  , تىػكاس  دظاًَ - 4

، يذكزج  ياطرز  فً انؼهىو انظٍاطٍح  و انؼالقاخ  انضونٍح  ،  جايؼح     " (1988-2014) 

  .2015انطاهز  يىالي  ، طؼٍضج  ، 

" إشكانٍح انؼالقاخ تٍٍ إصارج  انرًٍُح  و انرًٍُح  اإلصارٌح فً انجشائز" جهٍضج ركاع ،- 5

,    و انؼالقاخ انضونٍح  ، جايؼح  تٍ ٌىطف تٍ سضج  ، انجشائز  ر، رطانح  ياجظرً

2007/2008.  

تٍزوقزاطٍح  اإلصارج  و يشكهح  تُاء انذكى  انزاشض  فً انجشائز  ،  " دظًُ  نٍهى  - 6

 .2013/2014 ، ذهًظاٌ  ، ص  فً انؼهىو انظٍاطٍح ، جايؼح  اتىتكز تهقا يريذكزج  ياجظرً

صراطح  دانح  : انثٍزوقزاطٍح  و ػًهٍح  انرًٍُح  فً انًجرًؼاخ انُايٍح " دًٍضج ػٍاص  ،7-

، يذكزج  ياطرز  فً انؼهىو  انظٍاطٍح  ، جايؼح  ػثض  انذًٍض تٍ تاصٌض  ، " انجشائز

  .2013/2017يظرغاَى  

( " 1996.2008)األدشاب وصورها  فً انرًٍُح انظٍاطٍح  تانجشائز  "رتىح ٌاطٍٍ  ، - 8

 . 2009.  فً  انؼهىو  انظٍاطٍح  ، جايؼح  تٍ  ٌىطف  تشضج  انجشائز  ريذكزج  ياجظرً

ذأثٍز  دزكح  انًقاويح  االطاليٍح  دًاص  ػهى  انرًٍُح  '' طهًٍاٌ  سانض  ، يذًىص فاٌش 9- 

، يذكزج  "(2004-1987 )انضفح انغزتٍح  و قطغ  غشج  : انظٍاطٍح  فً فهظطٍٍ  

  . 2004  تكهٍح  انضراطاخ  انؼهٍا  ، جايؼح  انُجاح  انىطٍُح  ، َاتهض ، رياجظرً

  فً ر، يذكزج  ياجظرً"  انرُظٍى  انثٍزوقزاطٍح  و انكفاءج اإلصارٌح" ,طثاح اطاتغ - 10

  .2006/2007جايؼح  يُرىري  ، قظُطٍُح  ، , ػهى  االجرًاع

 نًرغٍز جصراطح  ذذهٍهً: إطرزاذجٍح  انرًٍُح  انظٍاطٍح  " طاشًح  تىيضٌٍ  ،- 11

أطزودح  صكرىراِ نقظى  انؼهىو  انظٍاطٍح  و انؼالقاخ  ,  "انثٍزوقزاطٍح  فً انجشائز

  .2006/2007انضونٍح  ، جايؼح  تٍ ٌىطف  تشضج  ، انجشائز  ،
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انرطىٌز  اإلصري  كًضسم  نهرًٍُح انظٍاطٍح  فً ''  ػايز  تزاهٍى  ، سكزٌاء طانة  - 12

يذكزج  نٍظاَض  فً انؼهىو انظٍاطٍح و انؼالقاخ انضونٍح  ، جايؼح  يىالي  ,  "انجشائز

 .2012/2013, انطاهز  ، طؼٍضج 

انًجرًغ انًضًَ  و صورِ فً  انرًٍُح  انظٍاطٍح  فً انجشائز "ػثض انكزٌى  هاشى  ، - 13

  .2006ر  فً انؼهىو انظٍاطٍح  و  انؼالقاخ انضونٍح  ي، يذكزج ياجظد " (1989-1999)
1
 

ػًار ػًاري ،تؼض انًالدظاخ ػٍ واقغ االصارج انؼًىيٍح فً انجشائزوطثم 14-

 .اطالدها،كهٍح انؼهىو االقرظاصٌح وػهىو انرظٍٍز،جايؼح ططٍف

" واقغ  انرًٍُح  وفق  يؤشزاخ  انذكى انزاشض  فً انًغزب انؼزتً" انؼجال  نٍهى  ،- 15

  فً انؼهىو انظٍاطٍح و انؼالقاخ انضونٍح  ، جايؼح  يُرىري ، قظُطٍُح  ر،  يذكزج ياجظرً

 ،2010. 

دانح انجشائز   ): ذأثٍز انفظاص انظٍاطً فً انرًٍُح انًظرضًٌح " يظطفى ػثضو ،-  16

، يذكزج  ياجظرٍز فً انؼهىو انظٍاطٍح  ،  جايؼح انذاج  نشضز  ،   "(2006 -1995

  .2007/2008تاذُح  ، 

ذأثٍز  انثٍزوقزاطٍح  ػهى  ذذظٍ انشضيح  انؼًىًٌح  فً انجشائز  " يفراح  دزشاو ،- 17

  فً انؼهىو  انظٍاطٍح  ، ر، يذكزج  ياجظرً" صراطح  االصارج  انًذهٍح  نىالٌح  ورقهح : 

   .2016, جايؼح  قاطضي  يزتاح  ، ورقهح 

 : 20،ص2015قاطى انزفاػً،تذث انثٍزوقزاطٍح ،18-

 : وانتقارٌز  انًجــــالخ

 يجهح  حونٍاخ جايعٍحتىدىع  ػًار  ،  انثٍزوقزاطٍح  تٍٍ انُظزٌح  و  انرطثٍق  ، - 1

  .1988 . 02انؼض - انجشئز  صٌىاٌ انًطثىػاخ انجايؼٍح  

صهاو ػة انظرار اتزاهًًٍ ، انرُظٍى انثٍزوقزاطً اساء  انفكز  االصاري  انًؼاطز ٌ - 2

 .2008 ، 02  ، انؼضص يجهح جايعح االتٍار  نهعهوو االقتصادٌح  و االدارٌح
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 . طانخ تهذاج  ، َظزٌح  انًفاهٍى  و انُظزٌاخ  ، جايؼح انجشائز - 3

طاشًح تىيضي ، انرىطغ  انثٍىقزاطً انذهقح انًُظٍح  فٍؼًهٍح  نرًٍُح  فً انىطٍ - 4

  .2012 ،07 انؼضصيجهح  دفاتز  انسٍاسح  و انقاَوٌانؼزتً 

 .يجهح دفاتز  انسٍاسح  و انقاَوٌ  : قاطى  يٍهىص  ، ػالقح  االصارج تانًىاطٍ - 5

: يذًض َظزػارف، فً  يفاهٍى  انرًٍُح  و يظطهذاذها ، صٌىاٌ  انؼزب  ، انقاهزج  - 6

  .2008جىاٌ 

 .48،يُظًح انشفافٍح انضونٍح،ذزذٍة انجشائز 2006انرقزٌز انظُىي نظُح  7-
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كهًت شكـــر 

اهــــــــذاء 

  أ ............................................................................................ يقـذيــــــت

 

        10 ......انتأصٍم اننظري نًفهىو انبٍروقراطٍت ويفهىو انتنًٍت انسٍاسٍت: انفـصم االول

 11........................................اإلطار انًفاهًًٍ نًفهىو انبٍروقراطٍت :انًبحث األول        

 11.......................................................... تعرٌف انثٍروقراطٍح:                  انًطهة األول

 14.........................................................َظرٌاخ انثٍروقراطٍح:                   انًطهة انثاًَ

 23............................انىظٍفح انسٍاسٍح واالجتًاعٍح نهثٍروقراطٍح :                  انًطهة انثانث 

 25..............................................خصائص انتُظٍى انثٍروقراطً:                  انًطهة انراتع 

 29............................................االطار اننظري نًفهىو انتنًٍت انسٍاسٍت : انًبحث انثانً       

 29.........................................................يفهىو انتًٍُح انسٍاسٍح :                 انًطهة االول 

 39......................................................َظرٌاخ انتًٍُح انسٍاسٍح :                 انًطهة انثاًَ 

 43..................تًٍٍس يفهىو انتًٍُح انسٍاسٍح عٍ انًفاهٍى انًشاتهح نها:                 انًطهة انثانث 

 45......................................................أزياخ انتًٍُح انسٍاسٍح :                 انًطهة انراتع 
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 49........................................ .انبٍروقراطٍت وعًهٍت انتنًٍت انسٍاسٍت:انفـصم انثانـً 

 50.......................................انعالقت بٍن انبٍروقراطٍت وانتنًٍت انسٍاسٍت :انًبحث االول        

 50......................يظاهر انعالقح تٍٍ انثٍروقراطٍح وانتًٍُح انسٍاسٍح :                 انًطهة االول 

 55....................................تحذٌاخ انثٍروقراطٍح فً عًهٍح انتًٍُح :                 انًطهة انثاًَ 

 59..االعراض انًرضٍح نهثٍروقراطٍح جىهر يشكالخ انتًٍُح انسٍاسٍح :                 انًطهة انثانث 

االسباب انسٍاسٍت نتضخى انجهاز انبٍروقراطً وأثرها عهى انتنًٍت            :انًبحث انثانً        

 62.......................................................................................................       انسٍاسٍت

 63.................................ضعف وعذو استقرار انًؤسساخ انسٍاسٍح :                انًطهة االول 

 65..........عذو وضىح انقىاعذ انقاَىٍَح انًُظًح نشؤوٌ انحكى االداري :                انًطهة انثاًَ 

 66.................................والء انثٍروقراطٍح نسهطح انقٍادج انًركسٌح:                انًطهة انثانث 

 66...............................أثر انجهاز انثٍروقراطً عهى انتًٍُح انسٍاسٍح:             انًطهة انراتع 

 

 72..........بٍروقراطٍت االدارة انجسائرٌت وأثرها عهى انتنًٍت انسٍاسٍت :انفـصم انثانث 

 73...................واقع انجهاز انبٍروقراطً وانتنًٍت انسٍاسٍت فً انجسائر :انًبحث االول          

 73........خصىصٍح انثٍروقراطٍح انجسائرٌح فً ظم انذونح انًستقهح :                   انًطهة االول 

 78.................أسثاب سهثٍاخ انثٍروقراطٍح وإستراتٍجٍاخ تخفٍفها :                   انًطهة انثاًَ 

 82.................................................يسار انتًٍُح فً انجسائر :                   انًطهة انثانث 

 86.........................................آنٍاخ ويعىقاخ انتًٍُح انسٍاسٍح :                   انًطهة انراتع 
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 90................................إستراتٍجٍت إصالح انبٍروقراطٍت ودفع انتنًٍت :انًبحث انثانً          

 90......................................انثٍروقراطٍح واإلصالح االداري :                   انًطهة االول 

 94...................االصالح االداري نهحذ يٍ سٍطرج انثٍروقراطٍح :                   انًطهة انثاًَ 

 96...انعىايم انًقٍذج نعًهٍح االصالح وأثارها عهى انتًٍُح انسٍاسٍح :                   انًطهة انثانث 

 99.....يحارتح انفساد االداري كًذخم نهتًٍُح انسٍاسٍح فً انجسائر :                   انًطهة انراتع 

 

 105.......................................................................................... انخاتــــــــــــًـــــت

 108......................................................................قائًت انًصادر وانًراجع 

 115.................................................................................... فهرش انذراســــــــــت

 

 

 

 

 


